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Svar við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands í borgarráði varðandi 

ábendingar trúnaðarmanna í leik- og grunnskólum 

Á fundi borgarráðs, 18. nóvember 2021, lagði áheyrnarfulltrúi Sósíalistaflokks Íslands fram 

svohljóðandi fyrirspurn sem vísað var til meðferðar skóla- og frístundaráðs:  

Hvernig er verklagið og aðgerðaráætlunin varðandi það þegar trúnaðarmenn starfsfólks 

á leik- og grunnskólum senda inn ábendingar eða kvartanir inn til skóla- og 

frístundasviðs? Hvernig er unnið úr þeim?  Vísað er til fyrirspurnar í borgarráði dags. 18. 

nóvember 2021. Óskað var svara við því hvernig verklag og aðgerðaráætlun væri háttað 

þegar trúnaðarmenn starfsfólks í leik- eða grunnskólum senda inn ábendingar eða 

kvartanir til skóla- og frístundasviðs og hvernig sé unnið úr slíkum kvörtunum. 

Svar: 

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar hefur enn sem komið er ekki gefið út formlegt 

verklag sem fylgja skal þegar trúnaðarmenn starfsfólks í leik- eða grunnskólum senda inn 

ábendingar eða kvartanir til sviðsins. Hins vegar hefur ákveðið verklag tíðkast við vinnslu slíkra 

mála. Það verklag felst í því að sérfræðingar á skrifstofu skóla-  og frístundasviðs rannsaka þá 

ábendingu eða kvörtun sem borist hefur, svo sem með því að taka formlega niður atvikalýsingu 

hjá þeim sem kvartar og eftir atvikum bera hana undir þann sem kvörtunin beinist að og gefa 

viðkomandi tækifæri til að koma sjónarmiðum sínum á framfæri. Þegar mál telst fullrannsakað 

er brugðist við með viðeigandi hætti svo sem ákvæði laga og kjarasamninga kveða á um eða 

með ráðgjöf sérfræðinga sviðsins innan viðkomandi grunn- eða leikskóla. Við meðferð mála 

sem þessara er farið að málsmeðferðarreglum stjórnsýslulaga nr. 37/1993, lögum um 

persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 90/2018 sem og reglum Persónuverndar nr. 

299/2001 um öryggi persónuupplýsinga.  

Upplýst er um að skóla- og frístundasvið hyggst gefa út leiðbeiningar um verklag sem skal 

viðhafa í þeim tilvikum þegar kvartanir eða ábendingar berast vegna stjórnunarhátta yfirmanna. 

Mun það verklag byggja á framangreindu verklagi sem og málsmeðferðarreglum 

stjórnsýsluréttar. 


