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Nemendum Laugarnesskóla hefur fjölgað hratt og áfram er stefnt að hraðri uppbyggingu í 
skólahverfinu okkar og mun það auka mjög hratt á þann húsnæðisvanda sem börnin okkar búa við jafnt 
í skóla, íþróttum og frístund. Kennsla í tónmennt og list- og verkgreinum hefur liðið fyrir 
húsnæðisskortinn sem m.a. kemur fram í því að börnin fá færri kennslustundir í hverri grein. Mötuneyti 
skólans er hjartað í skólanum en það er of lítið og líða nemendur fyrir slæma hljóðvist. Aðrir innviðir 
eins og starfsmannaaðstaða er löngu sprungin, skólahljómsveitinni var ýtt út úr húsi og lengi mætti 
telja hvernig aðstaða nemenda, kennara og annarra starfsmanna hefur verið útþynnt á undanförnum 
árum. Núverandi staða húsnæðismála hefur stigmagnast á síðustu 9 árum, tími aðgerða er kominn. 

Við viljum standa vörð um menningu skólanna okkar og skólagerðir þeirra sem byggja á langri og 
árangursríkri sögu. Við leggjum áherslu á að viðhalda og þróa áfram hverfamenninguna samhliða 
þéttingu byggðarinnar. Í skólahverfi skólanna er blönduð byggð húsnæðiskosta og viljum við vara við 
breytingum sem fela í sér aukna einsleitni í baklandi nemenda. Krafa okkar er að allar breytingar á 
nærliggjandi umhverfi skólanna verði einungis heimilar sem hluti af heildstæðri lausn fyrir skólana. Við 
höfnum því alfarið að nauðsynlegar úrbætur fyrir íþróttakennslu verði látnar ráðast af ótengdri 
ákvörðun um þjóðarleikvang. 

Stjórnin styður þá framtíðarsýn sem sviðsmynd I byggir á, þar sem skólarnir verða stækkaðir hver fyrir 
sig. Með þeirri aðferð stöndum við vörð um menningu skólanna allra og mannauð og nýtum sterkan 
grundvöll þeirra til að þróa skólastarfið áfram til framtíðar. Við leggjum áherslu á að við stækkun 
skólanna verði byggt til framtíðar og ekki látið duga að bregða plástri á bráðaþörf fyrir stækkun þeirra. 

Sviðsmynd II felur í sér flutning á 5-6.bekk frá Laugarnessskóla yfir í Laugarlækjarskóla en það myndi 
ekki aðeins auka á sérstöðu skólanna innan borgarinnar, heldur einnig breyta skólagerð beggja skóla og 
hamla tækifærum í að byggja íþróttahús við Laugalækjarskóla. Það er okkar mat að óljós ávinningur af 
þessari breytingu yfirvegi ekki fórnarkostnað breytinganna.  

Sviðsmynd III felur í sér stofnun og endurskilgreiningu á fjórum skólum, verulega breytingu á skólagerð 
allra skólanna þriggja og stofnun nýs unglingaskóla. Staðsetning hins nýja skóla er ekki kynnt í 
skýrslunni og engin kostnaðar- eða tímaáætlun fylgir þessari sviðsmynd. Í sviðsmyndinni felst 
væntanlega uppbrot á skólahverfi Laugarnes- og Laugalækjarskóla sem er líkleg til að auka einsleitni í 
baklandi nemenda, sökum þess hvernig hverfið er uppbyggt. Við teljum að þessi sviðsmynd myndi hafa 
verulega neikvæð áhrif á hverfamenninguna þar sem núverandi skólahverfi Laugarnes- og 
Laugalækjarskóla yrði skipt í tvennt og samskipti foreldra og barna þrengjast samsvarandi. Þessi 
sviðsmynd hugnast okkur síst enda vekur hún upp fleiri spurningar en hún svarar í skýrslunni.  

Um leið og við fögnum samtalinu um framtíðarskipulag fyrir skólana okkar þá ítrekum við að samtalið 
hefur staðið lengi og þörfin fyrir bætta aðstöðu vaxið hratt. Við leggjum áherslu á að aðgerða er þörf 
og óskum eftir virku samtali og upplýsingaflæði um tímasetta áætlun framkvæmda. 

Stjórn Foreldrafélags Laugarnesskóla 
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Til þess er málið varðar.
Umsögn stjórn foreldrafélags Langholtsskóla.
Stjórn foreldrafélags Langholtsskóla telur sig ekki geta komið með umsögn varðandi breytingar á 
skipulagi og byggingu skóla í hverfinu að svo stöddu.
Kynning sem okkur var boðin var að okkar mati á margan hátt ábótavant og einhliða. Til að geta sent 
frá okkur umsögn um málið teljum við okkur þurfa frekari kynningu sem inniheldur meðal annars: 

·       Kostnaðaráætlun á öllum liðum, bæði fyrir tvískipta skóla og einsetin skóla.
·       Fyrirhugaðar framkvæmdir á skóla og skólalóðum ef um stækkun skólans væri að ræða.
·       Niðurstöður úr könnunum sem sýna líðan nemanda í skólum, mun þar á milli tvískiptum 
skóla og einsetnum skóla

Eining viljum við þiggja nánari útskýringu á hvers vegna Vogaskóli er ekki með í þessum áætlunum.
Bestu kveðjur
Stjórn foreldrafélags Langholtsskóla

nmlkji  Já nmlkj  Nei nmlkj  Já nmlkji  Nei



























SKOÐUN

Opið bréf til borgar stjóra
 Eyrún Helga Aradóttir skrifar  1. mars 2022 12:30 Kann að meta 224

Stjórnir foreldrafélaga Langholtsskóla, Laugalækjarskóla og Laugarnesskóla
mælast sameiginlega til þess að borgaryfirvöld bregðist hratt við húsnæðisvanda skólanna með því
að byggja við hvern þeirra fyrir sig og vernda þannig skólagerð þeirra, skólahverfin og
hverfamenningu. 

Á síðustu árum hafa stjórnendur skólanna unnið í samstarfi við borgina við að móta
framtíðarstefnu um húsnæðismál skólanna. Á þeim tíma hefur nemendum skólanna fjölgað hratt
og yfirflæðið verið leyst með færanlegum kennslustofum, sem er skammtímalausn. Ljóst er af
þéttingu byggðar að nemendum mun áfram fjölga í skólahverfunum. Húsnæðið ber ekki fjölda
nemenda í dag, dugar ekki til að kennsla í list- og verkgreinum sé í samræmi við
viðmiðunarstundaskrá og kemur niður á aðstöðu nemenda. 

Innviðir skólanna eru löngu sprungnir og lengi mætti telja hvernig aðstaða nemenda, kennara og
annarra starfsmanna hefur verið útþynnt á undanförnum árum. Íþróttaaðstaða fyrir nemendur er
ófullnægjandi, aðgangur að öðrum íþróttahúsum ótraustur og ferðatími barnanna kemur niður á
námstíma þeirra. Frístund fyrir yngstu börnin er í lélegu húsnæði á erfiðum stað fyrir mörg börn. 

Borgarráð samþykkti fimmtudaginn 4. nóvember 2021 að vísa  um
„framtíðarskipan skóla í Laugarnes- og Langholtshverfi“ til skóla- og frístundasviðs sem á aftur að
leiða umsagnarferli í skólasamfélaginu. Ein sviðmyndanna verður að lokum gerð að tillögu til
borgarstjóra og borgarráðs. 

þremur sviðsmyndum

https://fundur.reykjavik.is/sites/default/files/agenda-items/skyrsla_framtidarskipan_skola_og_fristundastarfs.pdf
https://www.visir.is/


1. Skólarnir haldi sér í núverandi mynd og byggt verði við þá alla. 

2. Færa 5-6.bekk úr Laugarnesskóla yfir í Laugalækjarskóla og því byggt við hann. 

3. Byggður verði nýr safn-unglingaskóli í Laugardal en þá yrðu núverandi skólarnir þrír fyrir
nemendur í 1-7. bekk 

Við fögnum því að fá loksins að taka samtalið um uppbyggingu skólanna okkar og viljum í því
samhengi koma eftirfarandi skoðun okkar á framfæri: 

Í skýrslunni vantar upplýsingar um kostnaðaráætlun sviðsmyndanna og tímaáætlun fyrir
uppbyggingu skólanna. 

Við viljum vernda og viðhalda skólagerð skólanna okkar sem eiga sér langa og árangursríka
sögu. 

Stofnun safnskóla á unglingastigi myndi leið til þess að skólagerð þriggja skóla yrði brotin upp
og stofna þyrfti nýjan unglingaskóla frá grunni. Breytingin yrði einnig líkleg til að valda
uppbroti á rótgrónum skólahverfum. Við greiningu á slíkri sviðsmynd þarf að taka sérstakt tillit
til samsetningar byggðar í skólahverfunum. 

Staðsetning safnskólans í sviðsmynd 3 er ekki kynnt en í Laugardalnum eru fáir byggingareitir á
lausu. Upplýsingar um þessa sviðsmynd eru talsvert frá því að teljast fullnægjandi. 

Við viljum sjá framtíðarlausnir sem allra fyrst fyrir skólana okkar sem byggðir eru á
sambærilegum grunni og aðrir skólar í borginni byggja á. Uppskipting Laugarnesskóla og
tilfærsla 5-6.bekkjar í Laugarlækjarskóla fellur ekki innan þess ramma og myndi færa þá enn
fjær því skipulagi sem tíðkast í öðrum skólum borgarinnar. Þrátt fyrir að þessi uppskipting
kunni að reynast hlutalausn fyrir hverfið til skamms tíma teljum við langtímaávinninginn afar
óljósan og vörum við að ráðast í þá vegferð. 

Gæta þarf þess að skólarnir hafi allir nægt rými í sínu nærumhverfi til að geta tekist á við frekari
fjölgun í skólahverfunum og mögulega breyttar þarfir um húsnæði til framtíðar. Við höfnum því
að skólalóðum verði breytt með óafturkræfum hætti án þess að slíkt verði gert sem hluti af
heildstæðri lausn hvers skóla og skólanna í heild. 

Við krefjumst þess að unnið verði hratt að þróun húsnæðismála skólanna okkar enda hefur
aðstaða barnanna okkar til náms, frístundar og íþrótta verið þynnt út svo um munar á
undanförnum árum og er orðin algjörlega óviðunandi. Við viljum sjá árangur af þessu samtali og
við viljum langtímalausnir fyrir börnin í skólahverfunum. 

Höfundur er formaður foreldrafélags Laugarnesskóla. Bréfið er sent fyrir hönd stjórnar
Foreldrafélags Langholtsskóla, stjórnar Foreldrafélags Laugalækjarskóla og stjórnar
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 Foreldrafélags Laugarnesskóla.

    Reykjavík Grunnskólar Skóla - og menntamál Skoðun: Kosningar 2022 Borgarstjórn
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  Framtíðarskipan skóla í Laugarnes- og Langholtshverfi 

Umsögn starfsmanna félagsmiðstöðvanna Laugó í Laugalækjaskóla og Þróttheima í 
Langholtskóla 

Starfsmenn félagsmiðstöðvanna Laugó og Þróttheima lögðu mat á tillögur um 
framtíðarskipan skólahalds í hverfunum tveimur. 

Almennir punktar um sviðsmyndir: 

• Það er erfitt að lesa út úr tölunum í sviðsmynd 3 þar sem ekki er áætlaður 
fermetrafjöldi á nýrri skólabyggingu fyrir unglingaskóla. 

• Skilvirk lausn í sviðsmynd 1, stöðugleiki fyrir nemendur og kennara, tímafrekt og erfitt 
að gera sér grein fyrir því hvar viðbyggingar skólanna eiga koma 

• Úrbætur á skólalóð Laugarlækjarskóla fylgi sviðsmynd tvö þar sem leiktæki á skólalóð 
eru ekki til staðar og skólalóðin ekki heillandi fyrir börn og unglinga 

• Flókið að færa rök fyrir erfiðleikum tengdum samgöngum í sviðsmynd 3 þar sem 
unglingarnir eru nú þegar reglulega að flytja á milli skóla. Unglingarnir eru einnig 
gjarnir á að sækja félagmiðstöðvar á milli hverfanna. 

• Við upplifum sviðsmyndir 1 og 2 sem skammtímalausnir í samanburði við tölurnar 
sem þeim fylgja. 

• Við veltum því fyrir okkur hvort unnið hafi verið með þá hugmynd að ef sviðsmynd 3 
væri valin hvort að Laugarnesskóli væri skóli fyrir 1. – 4. bekk og Laugarlækjarskóli 
yrði fyrir 5. – 7. bekk í stað þess að skólarnir yrðu báðir að þjónusta 1. – 7 bekk. 
 

Sviðsmyndir út frá félagsmiðstöðvum: 

• Rými sem félagsmiðstöðin Laugó þyrfti hiklaust að vera stærra ef sviðsmynd 2 væri 
valin.  

• Töluvert fleiri nemendur væru á svæðinu, aðsókn myndi af öllum líkindum verða 
töluvert meiri 

• Ekki væri nóg að samnýta rými með skóla eftir skólatíma þar sem opnanir fyrir 
miðstigsaldurinn eru á skólatíma unglinga. 

• Í skýrslunni kemur fram að gert sé ráð fyrir samnýtingu skóla og félagsmiðstöðvar i 
Langholtsskóla. Þar er sami vandi fyrir höndum og í Laugarlækjaskóla.  Sé verið að 
huga alvarlega að því að Þróttheimar færu inn Í Langholtsskóla þyrfti það að vera 
vandlega úthugsað og unnið í samstarfi við félagmiðstöðina. 

• Það væri ekki fráleit hugmynd að þróaðar yrðu miðstigs félagsmiðstöðvar sem starfa 
inni í skólum.  

o Þetta myndi bjóða uppá aukna, betri og persónulegri þjónustu fyrir börn í 5. – 
7. bekk. 

• Samstarf milli skóla og félagsmiðstöðva væri að einhverjum líkindum einfaldari. Það 
væri skilvirkari samskipti þar sem á einn veg væru eingöngu samskipti og samvinna 
skóla við starfsmann miðstigs félagsmiðstöðvar og hins vegar við starfsmann unglinga 
félagsmiðstöðvar  



• Í þriðju sviðsmynd göngum við að því að Laugó og Þróttheimar yrðu sameinaðar í eina 
starfsstöð. Það yrði flókið verkefni þar sem fjöldinn yrði gríðarlegur af unglingum á 
einum stað sem gerir það að verkum að þjónusta við miðstigsstarf myndi takmarkast 
gríðarlega. 

• Við veltum því fyrir okkur hvar væri gert ráð fyrir staðsetningu félagsmiðstöðvarinnar. 
 
 
Samantekt um skýrsluna: 
 
Út frá skýrslunni teljum við að sviðsmynd 3 sé árangurríkust til lengri tíma. Með þeim 
breytingum sem ættu sér stað þegar skoðað er nánar unglingaskólann teljum við að 
það væru möguleikar á því að einstaklingar sem almennt tilheyra jaðarhópum væru 
sýnilegri þar sem í skólanum væri líklega fjölbreyttari hópur mismunandi einstaklinga. 
Það væri verk fyrir höndum að byggja upp jákvæða unglingamenningu en þó teljum 
við góðan möguleika á því að það sé gerlegt. Sérstaklega ef litið er til þess og hugað 
væri að því að félagsmiðstöðin yrði staðsett inni í skólanum. 

Þó ber að taka fram að ef hugmyndin er að starfsmenn félagsmiðstöðvarinnar 
myndu halda uppi miðstigsstarfi í barnaskólunum þremur væri hún að öllum líkindum 
flókin í framkvæmd. Skerðing á opnunum fyrir miðstig yrði gríðarleg og þörf væri á 
því að stöðugildi/starfsmannafjöldi yrði vandlega úthugsaður til þess að raunhæft 
væri að þjónusta alla þá einstaklinga sem væru dreifðir á þrjá skóla. Stjórnendateymi 
félagsmiðstöðvarinnar þyrfti einnig að vera í teymi og stuðla að samvinnu með fjórum 
skólastjórnendum sem yrði tímafrekt, flókið til að það gæti gengið smurt fyrir sig. Því 
þyrfti að huga vel að því hvernig miðstigs starfsemi félagsmiðstöðva yrði háttað með 
þeim breytingum sem kæmu í kjölfar þriðju sviðsmyndar. 

Sviðsmynd 1 er einnig ákjósanleg að því leyti að skólaumhverfið tekur minni 
breytingum en þó er gríðarleg hætta á því að vinna við sviðsmyndina bjóði ekki uppá 
nægilega stækkun skólanna og sé ekki nægilega góð lausn til lengri tíma. 

 
 

 
 

Virðingarfyllst 

Elín Lára Baldursdóttir 

Kolbrún Edda Jónsdóttir Scheving 

Magnús Björgvin Sigurðsson 

Saga Ólafsdóttir 
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Sviðsmynd II er sú sviðsmynd sem frístundaheimilin þrjú telja að henti 
frístundaheimilum  hverfisins best. Mestar líkur eru á að búa megi vel um húsnæði 
frístundaheimilanna með þessum hætti. Með því að færa 5. og 6. bekk yfir í 
Laugarlækjaskóla ætti að skapast svigrúm til að koma Laugarseli fyrir inn í skóla með 
góðum hætti eða með því að byggja sér frístundaheimili á skólalóð þar sem færanlegar 
stofur  eru nú. Mikilvægt er þó að húsnæðið verði ekki tímabundið heldur verði farið í 
það að búa til framtíðarhúsnæði fyrir frístundaheimilið. 
 
Við teljum jafn framt að þessi tillaga verði til góðs fyrir nemendur Langholtsskóla þar 
sem að styttra er að fara á frístundaheimilið og aðeins ein fáfarin gata  sem að 
nemendurnir þurfa að fara yfir Mikilvægt er þó að yfirfara húsnæði Dalheima sem er úr 
sér gengið og þreytt til að mæta þörfum barnahópsins betur. Eins væri gott að yfirfara 
útisvæði Dalheima(þá Glaðheima þegar Dalheimar færast yfir í Húsdýragarðinn) til að 
mæta þörfum barnahópsins betur.  
 
Við leggjum höfuðáherslu á það að húsnæði frístundaheimilanna verði boðlegt og ekki 
tímabundið. Brýn nauðsyn er að farið sé strax í það að leggja línurnar með húsnæði 
frístundaheimilanna og að deildarstjóri barnastarfs og forstöðumenn verði með í því að 
teikna upp ný húsnæði frístundaheimilanna.  
 
Veikleikar:  

• Hvergi talað um húsnæði Laugarsels, sem er algjörlega sprungið og orðið mjög 
þreytt og subbulegt.  

• Nemendur i Laugarnesskóla missa fyrirmyndirnar sínar í 5. og 6. bekk.  
• Þyrfti endurnýjun á húsnæði Dalheima til að mæta þörfum 1. og 2. bekkjar í 

Langholtsskóla.  

Styrkleikar:  
• Gott að börnin i 5. og 6. bekk séu í sama húsnæði og félagsmiðstöðin, auknar 

líkur á að þau myndu sækja félagsmiðstöðina.  
• Valdeflandi fyrir börn í 3. og 4. bekk að vera elst.  
• Gott að börnin í 1. og 2. bekk í Langholtsskóla séu komin nær skólanum.  

Sviðsmynd I og sviðsmynd III 
Frístundaheimilunum þremur hugnast ekki þær sviðsmyndir vegna m.a. eftirfarandi: 

Veikleikar sviðsmynd I:  
• Er pláss fyrir Laugarsel í viðbyggingu sem er talað um í forsögninni. 
• Frístundaheimilin eru nefnd en er búið að hugsa fyrir hvernig á að útfæra það.  

 
Veikleikar sviðsmynd III: 

• Teljum Laugarnesskóla og Laugalækjarskóla vera mjög nálægt hvorum öðrum 
landfræðilega vegna hverfisskiptingar.  
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• Sjáum ekki mikið svigrúm að byggja við Laugarnesskóla og Laugalækjarskóla 
rými sem dugir fyrir frístundaheimili í þessum skólum. 

 
F.h. frístundaheimilanna Laugarsels, Dalheima og Glaðheima: 
Elín Þóra Böðvarsdóttir, deildarstjóri barnasviðs í Kringlumýri 
G. Ísabella Þráinsdóttir, forstöðumaður í Laugarseli 
Lilja Marta Jökulsdóttir, forstöðumaður í Dalheimum 
Sunneva Ólafsdóttir, forstöðumaður í Glaðheimum. 
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Samantekt á punktum frá vinnu með börn í 1.-4. bekk – Langholtsskóla og 
Laugarnesskóla 
 
Almennt: 

• Vilja fleiri leiktæki á lóð 
• Stundum eru yngri börn hrædd við unglinga 
• Gott að hafa systkini í sama skóla, unglingar geta verið góðir og hjálpað okkur 
• Vilja hafa frístundaheimili við skólann 
• Nemendum í Langholtsskóla finnst langt að ganga í Glaðheima en mun styttra í 

Dalheima 
• Ánægja með frístundaheimilin við Langholtsskóla 

 
 
Sviðsmynd 1: 
 

 
 
Krökkum í Langholtsskóla leist flestum vel á þessa hugmynd, en einhverjum fannst hún 
ekkert spennandi. Finnst kosturinn vera að Þróttheimar verði í skólanum, gott að geta hitt 
skystkini, vini og nágranna og að það verði styttra í Þróttheima og Glaðheima. 
 
Flestum krökkunum sem tóku þátt í Laugarnesskóla hugnaðist þessi sviðsmynd vel, sjá öryggi 
í því að skólarnir haldi áfram einkennum sínum en stækki og þá verði meira pláss, fleiri vinir 
og jafnvel fleiri leiktæki. Skólahverfið muni halda sér og vinir ekki aðskildir. Gott að hluti 
nemendahópsins þurfi ekki að vera í útikennslustofum. Sjá fyrir sér töluvert rask af 
framkvæmdum og að þær muni taka tíma.  
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Sviðsmynd 2: 
 

 
 
Yngri börnin í Langholtsskóla fjölluðu ekki um þessa sviðsmynd. 
 
Yngri börnum í Laugarnesskóla fannst sumum spennandi að fara fyrr í Laugalækjarskóla en 
nú er gert, en öðrum myndi finnast það erfitt. Nemendur sem nú eru í 5. og 6. bekk nefna 
ýmsar hefðir og venjur sem fylgja þessum árgöngum í Laugarnesskóla og telja að þær myndu 
hverfa eða breytast. Nemendum í Laugarnesskóla þykir vænt um kennarana sína og hafa 
áhyggjur af því að einhverjir þeirra kynnu að missa vinnuna. 
 
Sviðsmynd 3: 
 

 
 
 
Skiptar skoðanir yngri barna í Langholtsskóla á þessari sviðsmynd. Kostirnir að geta hitt nýja 
krakka og eignast fleiri vini, meira pláss í skólanum fyrir yngri nemendur og þau ,,laus við 
vandræðaseggi“. Glaðheimar væru fyrir 1.-4. bekk og þá kæmist frístundaheimilið inn í 
skólann. Gallarnir væru að þá viti unglingar ekki hvernig á að umgangast yngri krakka og þeir 
gætu ekki hjálpað þeim yngri í skólanum. 
 
Mörgum nemendum í Laugarnesskóla líst illa á að skólahverfinu þeirra verði skipt og að vinir 
verði allt í einu í sitthvorum skólanum. Reyndar eignist þau kannski nýja vini. Einnig nefna 
nemendur áhyggjur af því að vera með stóran unglingahóp saman í skóla, þar yrðu árgangar 
of stórir. Nemendur velta því fyrir sér hvernig yrði farið að því að nemendum yrði skipt á 
milli yngri barna skólanna í Laugarnesi og Laugalæk, mætti maður velja sér skóla eða væri 
farið eftir búsetu? Val gæti orðið flókið mál ef annar skólinn verður vinsælli en hinn. Og hvað 
með börn sem eiga tvö heimili, sitt hvorum megin? 



Samantekt frá umræðufundi – Laugardalur 
 

 
 
Jákvæðni fyrir því að fá alls staðar viðbyggingu, nýtt húsnæði og meira pláss á hverjum stað 
og að bæta eigi aðstöðu fyrir íþróttakennslu í Laugarnes- og Laugalækjarskóla. Meira rými á 
hverjum stað þýðir að enginn á að þurfa að vera í lausum kennslustofum og að möguleikar 
fyrir fjölbreytt skólastarf eru fyrir hendi. Það einnig talinn kostur að félagsmiðstöðin komi þá 
líklega í viðbyggingu í Langholtsskóla. Það verður áfram stutt fyrir flesta að ganga í skólann 
sem þykir þægilegt.  
 
Bent var á að það væri líklega dýrara að byggja við þrjá skóla en að byggja einn nýjan. 
Viðbyggingum við alla skóla fylgir rask og hávaði og bent var á að það þyrfti að passa vel 
upp á öryggismál á meðan framkvæmdir eru í gangi. Möguleikar á að byggja við eru 
mismunandi á milli skóla og viðbyggingar gætu orðið til þess að skólalóðir minnka sem ekki 
þykir góður kostur.  
 
Áhugavert: 

o Sumum fannst þetta besta tillagan en aðrir miklu tilbúnari í að fá sérstakan 
unglingaskóla í hverfið. 

o Bent á mikilvægi þess að framkvæmdir fari fram að sumri til eins og hægt er til að 
trufla ekki skólastarf. 

o Huga þarf að því að viðbyggingarnar séu vel og fallega hannaðar og henti hópnum 
sem sækir viðkomandi skóla. 

 
 



 
 
Jákvæðni fyrir því að fyrir flesta hefur þessi sviðsmynd litlar breytingar í för með sér og meira 
pláss verður í Langholts- og Laugalækjarskóla. Það væri hægt að vera með góða aðstöðu fyrir 
félagsmiðstöð í viðbyggingu við Langholtsskóla og hafa opið þar í „götum“. Skólalóð 
Laugarnesskóla þyrfti ekki að skerðast vegna viðbyggingar sem var talið gott. Þar sem ekki á 
aða byggja við Laugarnesskóla þyrfti ekki að taka hluta af skólalóðinni þar undir 
viðbyggingu. Ef af þessu verður var bent á mikilvægi þess að allir verði jákvæðir og taki 
þessu vel. 
 
Sumum finnst ekki spennandi að 5. bekkingar færist yfir í Laugarlækjarskóla og að það sé 
meira spennandi að flytjast yfir í 7. bekk og jafnvel að það henti ekki að hafa 5. – 10. bekk 
saman í skóla. Einnig var bent á að skólalóðin við Laugalækjarskóla hentar kannski ekki fyrir 
5. og 6. bekk eins og staðan er núna og það þyrfti að bregðast við því. Þessi leið tekur í burtu 
spennuna við að fara í sérstakan unglingaskóla og félagslífið gæti einnig orðið minna 
spennandi. Öllum framkvæmdum við skóla fylgir truflun á skólastarfi sem getur verið erfitt. 
 
Áhugavert: 

o Ein hugmynd að Laugarnesskóli væri fyrir 1. – 4. bekk, Laugarlækjarskóli fyrir 5. – 7. 
bekk og svo byggður nýr unglingaskóli. 

o Hafa framkvæmdir sem mest yfir sumartímann og reyna að láta þær hafa sem minnst 
áhrif á skólastarfið á meðan þær standa yfir. 

o Það var stungið upp á  viðbyggingin við Laugalækjarskóla væri hönnuð sérstaklega 
fyrir 5. – 7. bekk þar sem tveir þessara árganga eru að koma nýjir inn í skólann miðað 
við þessa sviðsmynd 

 



 
 
Þessi sviðsmyndur felur í sér meira pláss fyrir alla og krakar úr þessum þremur skólum skipta 
um skóla sem getur verið spennandi kostur. Sumum fannst felist ákveðin skynsemi í því að 
byggja unglingaskóla og þar sem það eru fleiri unglinga saman eru meiri líkur á að allir geti 
fundið vini við hæfi. Í unglingaskóla er fjölbreyttara félagslíf og fleira sem er hægt að gera, 
t.d. stærri leikrit og hljómsveitir. Það væri hægt að gera aðstöðu fyrir félagsmiðstöð inni í 
þessum nýja skóla. Námið væri fjölbreyttara og hægt að bjóða upp á meira val og mjög 
mikilvægt að hafa aðgang að góðu íþróttahúsi og „næs“ skólasvæði. Þessi leið yrði líka til 
þess að byggingarframkvæmdir myndu hafa lítil áhrif á skólastarfið. 
 
Það gæti tekið tíma að byggja nýjan skóla og finna stað fyrir hann og það gæti orðið langt 
fyrir suma að fara í skólann, fer eftir því hvar skólinn yrði staðsettur. Það þarf að huga að 
góðum samgöngum að þessum nýja skóla. Það er ekki endilega gott að blanda krökkum úr 
þessum þremur skólum saman, ekki hægt að vita fyrirfram hvernig samkomulagið verður. Það 
getur verið ógnvekjandi að vera í stórum unglingaskóla og suma krakka gæti kviðið fyrir því 
og átt erfitt með að kynnast nýjum krökkum. Það getur verið að sumum kennurum þætt líka 
erfitt að þurfa að færa sig á milli skóla við þessar breytingar.  
 
Áhugavert: 

o Myndum vinna Skrekk!  
o Krakka sem hafa verið lagðir í einelti gætu átt erfitt í stærri skóla og orðið ennþá meira 

útundan en áður og þeir leggja í einelti sameinast og verða enn sterkari.  
o Vera með mikið hópefli í unglingaskólanum, þarf að vera mikil samvinna í gangi í 

svona stórum árgöngum. 
o Hafa sérstæði og hleðslustöð fyrir rafmagnshlaupahjól. 
o Hlusta vel á unglinga og kennara þegar byggja á nýjan skóla, hvernig skólinn lítur út 

og hvernig allt er sett upp -  nýr skóli býður upp á marga möguleika. 
 
 



Framtíðarskipan skóla í Laugarnes- og Langholtshverfi 

Umsögn ungmennaráðs Laugardals, Háaleitis og Bústaða.  

Fulltrúar úr Langholtsskóla og Laugalækjarskóla í ungmennaráði Laugardals, Háaleitis- og 
Bústaðahverfis lögðu mat á tillögur um framtíðarskipan skólahalds í hverfunum tveimur. 

 

Eftir að hafa velt þessu mikið fyrir okkur og átt samtöl við fólk í kringum okkur höfum við 
komist að þeirri niðurstöðu að okkur líst best á tillögu númer þrjú um að búa til 
unglingaskóla. Okkur finnst þetta besta langtímalausnin þar sem að  þessi gífurlega fjölgun 
nemenda mun líklegast ekki hverfa. Það getur verið erfitt að byggja alltaf við skóla og vona 
að allir nemendurnir hafi pláss. Það er erfitt að horfast í augu við breytingarnar en við 
höldum að það sé kominn tími til þess. Þetta gæti verið hressandi ný og skemmtileg breyting 
fyrir hverfið. Ef hugmynd þrjú væri framkvæmd væri meira pláss fyrir kennslustofur og væri 
jafnvel hægt að búa til nýja og fræðandi valáfanga sem þyrftu ákveðið umhverfi.  

Eina sem má athuga við þessa tillögu er að Laugarnes- og Laugalækjarskóli verða ekki með 
sömu krökkunum og það gæti myndast rígur milli skólahverfa þar sem skólarnir eru svo 
nálægt hvorum öðrum. Þannig að það væri góð hugmynd að Laugarnesskóli væri fyrir yngsta 
stig (1.-4. bekk) þar sem hann er byggður fyrir yngri krakka og að miðstig (5.-7.bekkur) væri í 
Laugalækjarskóla. Svo væri þá sameiginlegur unglingaskóli úr Laugalækjarskóla og 
Langholtsskóla. Kannski flækir það málin en það er frekar leiðinleg tilhugsun að 
Laugarneshverfinu væri skipt í tvennt og að krakkar og vinir fengju ekki að vera saman í 
skóla.  

 

Virðingarfyllst, 

Ungmennaráð Laugardals, Háaleitis- og Bústaðarhverfis 

 



Reykjavík 31. janúar 2022 

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkur 

 

Efni: Umsögn um skýrslu um framtíðarskipan skóla-og frístundastarfs 2021 í Laugarnes og 
Langholtshverfi 

 

Stjórn Íbúasamtaka Laugardals sendir hér umsögn um skýrslu þá sem kynnt hefur verið um 
framtíðarskipan skóla-og frístundastarfs 2021 í Laugarnes og Langholtshverfi. Hún var kynnt á fundi 
Íbúaráðs Laugardals og ÍL á fulltrúa þar.  

Hér fylgir tilvísun í skýrsluna, skáletruð: 

Hópnum, sem skipaður var í janúar 2021, var ætlað að rýna stöðuna í Laugarnes- og Langholtshverfi 

og koma með tillögur um framtíðarskipan skóla- og frístundastarfs í hverfunum. 

Eftir greiningu voru settar fram og kynntar þrjár sviðsmyndir: 

I. Skólarnir þrír haldi sér í núverandi mynd og byggt verið við þá alla til að mæta auknum 

nemendafjölda á næsta áratug í skólahverfunum í takt við forsagnir. 

II. Færa tvo elstu árganga Laugarnesskóla yfir í Laugalækjarskóla og því byggt við hann. Byggt 

verði við Langholtsskóla eins og fram kemur í forsögn. 

III. Opnaður verði nýr unglingaskóli í Laugardal fyrir alla unglinga úr skólunum þremur. Skólarnir 

þrír yrðu þá allir yngri barna skólar fyrir nemendur í 1.-7. bekk. 

Almenn umsögn 

Stjórn Íbúasamtaka Laugardals minnir á skólaskyldu nemenda hverfisins og að þau eigi rétt á að stunda 
það við ásættanlegar aðstæður. Mat á húsnæðisþörf skóla, greiningu valkosta og þarfagreining var orðin 
brýn. 

Stjórn ÍL leggur áherslu á að þessi vinna sé í samræmi við heildarskipulag hverfisins og að þessir 
mikilvægu innviðir hverfisins njóti forgangs í uppbyggingu, án þess að gengið sé á græn svæði, þar með 
talið Laugardalinn. Framtíðaráform um mögulega uppbyggingu annarrar þjónustu mega ekki tefja þessi 
mikilvægu verkefni. 

Fjölgun nemenda í hverfinu kemur ekki alveg á óvart enda er mikil uppbygging og þétting byggðar í gangi 
m.a. á Kirkjusandsreitnum og þegar skipulagt einnig á Sigtúnsreitnum. Fjölgun barna virðist þó vera að 
þrengja að í skóla- og frístundahúsnæði Laugarnesskóla, Laugalækjarskóla og Langholtsskóla hraðar en 
vænst var. 

Íbúasamtök Laugardals hafa í fyrra samtali við skipulagsyfirvöld lagt áherslu á að við undirbúning 
uppbyggingar sé unnið samhliða að því að styrkja innviði hverfisins til að mæta þjónustuþörf allra íbúa. 



Sérstaklega var kallað eftir framreikningi á væntri fjölgun nemenda á Laugarnessvæðinu í tengslum við 
Kirkjusandsreitinn. Í tengslum við kynningu skipulagsyfirvalda á deiliskipulagi þess svæðis var kynnt sú 
skipan mála að fyrst myndi skapast aukin þörf fyrir rými hjá Laugalækjarskóla og síðar Laugarnesskóla. 
Við Laugalækjarskóla væri þegar til hönnun á íþróttahúsi með kennslustofum sem myndi svara þessari 
þörf. Á lóð Laugarnesskóla væri svo gott rými til að bæta við kennsluhúsnæði. Raunstaða þessara skóla í 
dag er svo allt önnur, lausar stofur þegar komnar í notkun á báðum lóðum en uppbygging hvorki 
tímasett né raunverulegur undirbúningur hafin. 

Í skýrslu þeirri sem hér er kynnt þá er vinnan f.o.fr. á þarfagreiningar- og hugmyndastigi, til lausnar en 
ekki framkvæmda. Tímalína um hvernig og/eða hvenær hver lausn fyrir sig gæti verið komin í gagnið 
fylgir ekki, þriðja sviðsmyndin felur í sér nýjan skóla en lóðir fyrir slíkt liggja ekki á lausu í hverfinu og 
forsendur þannig óljósar. 

Sértæk umsögn: 

Stjórn ÍL hefur rætt þær þrjár sviðsmyndir sem eru til umfjöllunar í skýrslu þeirri sem hér um ræðir. 

Sviðsmynd I er sú eina sem varðveitir skólabrag án mikillar röskunar á félagslegu umhverfi nemenda. 
Hún virðist geta nýtt þegar undirbúnar viðbyggingar t.d. við Laugalækjarskóla og ætti það að stytta 
framkvæmdatíma. 

Sviðsmynd II raskar mikið félagslegu umhverfi nemenda og telur stjórn að óheppilegt sé að breyta svo 
mjög aldursskiptingu milli skólanna tveggja, Laugarnesskóla og Laugalækjarskóla. 

Sviðsmynd III fylgir mikil breyting á félagslegu umhverfi nemenda hverfisins, sérstaklega á unglingastigi. 
Tímarammi, lóðamál og mismunun á aðgengi eftir hverfishlutum vegur einnig neikvætt inn í þessa 
sviðsmynd. 

Þessa umsögn leggur stjórn ÍL fram en bendir jafnframt á að því miður sé ekki ljóst af fyrirliggjandi 
gögnum að foreldrar barna í skólunum sem um ræðir hafi tekið þátt í því samtali sem þarna átti sér stað. 
Sé það rétt þá hvetur stjórn ÍL til opins samtals við fulltrúa foreldra í skólaráðum skólanna og/eða 
foreldrafélög skólanna. 

 

Stjórn ÍL er nú sem fyrr reiðubúin að styðja samtal við íbúa hverfisins og væntir góðs samstarfs við að 
bæta aðstöðu barna hverfisins. 

 

Virðingarfyllst, fyrir hönd stjórnar ÍL. 

 

 

Lilja Sigrún Jónsdóttir, formaður ÍL. 
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