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Umsögn 

Viðtakandi:  Sviðsstjóri skóla- og frístundasviðs 
Sendandi:  Sviðstjóri fjármála- og áhættustýringarsviðs 
 

Efni:  Umsókn um fjárheimild, allt að 22,3 m.kr. vegna skammtíma úrræðis í skóla- og 

frístunda starfi fyrir börn frá Úkraínu 

 

Óskað hefur verið eftir umsögn fjármála- og áhættustýringarsviðs vegna umsóknar skóla- og 

frístundasviðs um að koma á fót skammtímaúrræði fyrir börn frá Úkraínu á grunnskólaaldri. 

Tilgangurinn með úrræðinu er að undirbúa börnin fyrir skólagöngu og þátttöku í frístundastarfi. 

Um er að ræða börn úr fjölskyldum sem eru  í 8 vikna búsetuúrræði  í Reykjavík á vegum 

ríkisins á meðan leitað er að framtíðarheimili fyrir fjölskyldurnar sem gæti orðið í Reykjavík eða 

öðru sveitarfélagi. Úrræðið verður staðsett í Vesturbæjarskóla og frístundamiðstöðin Tjörnin 

kemur að frístundastarfinu. Ætlunin er að úrræðið verði starfrækt frá september til desember 

2022 en að þeim tíma loknum verði metið með framhald. Hægt verður að taka á móti allt að 

25 börnum í einu. Lagt er til að borgarráð samþykki fjárheimild fyrir allt að 22,3 m.kr.  

Flóttafólk frá Úkraínu hefur tímabundna búsetu í Reykjavík á vegum ríkisins í allt að 8 vikur á 
meðan leitað er að framtíðarheimili. Í þeim hópi eru fjölskyldur með börn á grunnskólaaldri. 
Mikilvægt er að mæta þessum börnum með úrræði þar sem námslegum og félagslegum 

þörfum þeirra verður mætt á meðan þau bíða eftir framtíðarheimili. Í lok ágúst 2022 var fjöldi 
barna á þessum aldri 17 og allar líkur á að þeim fjölgi á næstu vikum. Stefnt er að því að 
starfsfólk verði menntaðir kennarar frá Úkraínu en jafnframt þarf að ráða stuðningsfulltrúa. Að 
starfinu koma aðilar úr stuðningskerfi borgarinnar, svo sem brúarsmiðir frá Miðju máls og læsis. 
 
Að lokinni dvöl í skammtíma úrræðinu flytjast börnin yfir í almennari úrræði eftir því hvar þau 
fá framtíðarheimili með fjölskyldum sínum. Þau börn sem verða áfram í Reykjavík geta þá farið 
í sinn hverfisskóla eða tímabundið í sértækari úrræði eftir því hvað hentar þeim. Þessi 
málaflokkur er því stöðugt stækkandi og mikilvægt að vel sé staðið að móttöku allra barna á 
allan hátt. 
 

Í minnisblaði frá skóla- og frístundasviði  liggur fyrir kostnaðarmat upp á 22.310 þús kr.  

 

 
 

Fjöldi mánaða 4

Heiti Fjöldi kostn/ein

Heildar-

kostnaður Forsendur

Stöðugildi kennara 2 875 7.000 Gert ráð fyrir 4 mánuðum

Stöðugildi stuðningsfulltrúa 1 625 2.500 Gert ráð fyrir 4 mánuðum

Akstur - aukaferð v. frístundar 3 20 5.040 3 ferðir á dag, í 21 dag í 4 mánuði*

Búnaður (Chromebook) 15 50 750 Reiknað með að 15 börn þurfi spjaldtölvu

Skólamáltíðir 25 1,2 2.520 Reiknað með 21 degi í 4 mánuði

Frístund 10 20 800 Reiknað með að 10 börn muni sækja frístund

18.610

Ófyrirséður kostnaður 20% 3.700

22.310

*Þar sem hluti barna fer heim eftir skóla en yngsti hlutinn fer í frístund þarf tvær ferðir til baka.

  Ekið er frá Síðumúla að Vesturbæjarskóla og til baka
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Nokkur óvissa er í kostnaðarmatinu að því leyti að forsendur um fjölda barna sem myndi nýta 
sér úrræðið og aldursskiptingu þeirra, liggja ekki fyrir.  Gert er ráð fyrir tveimur kennurum og 
stuðningsfulltrúa í fjóra mánuði, auk þess sem forsendur um akstur og búnað liggja fyrir.   
 
Fjármála- og áhættustýringarsvið gerir ekki athugasemd við fyrirliggjandi kostnaðarmat fyrir 

fjölda barna upp að 25. Fjármála – og áhættustýringarsvið vill þó benda á að forsenda um 

ófyrirséðan kostnað er í hærra lagi eða sem jafngildir rúmlega einu stöðugildi kennara á 

tímabilinu.  

Verði umsóknin samþykkt verður hún til viðbótar við 25 m.kr. fjárveitingu frá því í apríl 

síðastliðinn en sú fjárveiting var einnig vegna tímabundinna úrræða. Síðan hefur töluverður 

fjöldi flóttafólks frá Úkraínu bæst við og má því ætla að þörfin sé enn til staðar. Í því ljósi er 

mikilvægt að ríkið komi enn betur til móts við sveitarfélög sem taka á móti flóttafólki enda eru 

innviðir þessara sveitarfélaga víða komnir að þolmörkum. 

 

Halldóra Káradóttir, 
sviðsstjóri fjármála- og áhættustýringarsviðs 


