
Kynning á skýrslu starfshóps 

Skýrsla starfshóps um framtíð skóla- og frístundastarfs 
við Ingunnar-, Dals- og Sæmundarskóla

9. febrúar 2023
Soffía Pálsdóttir skrifstofustjóri frístundamála

Soffía Vagnsdóttir skrifstofustjóri grunnskólamála



Fundarboðið var sent á:

• Skólaráð Dalskóla

• Skólaráð Ingunnarskóla

• Skólaráð Sæmundarskóla

• Stjórn foreldrafélag Dalskóla

• Stjórn foreldrafélag Ingunnarskóla

• Stjórn foreldrafélag Sæmundarskóla

• Starfsmenn skóla- og frístundastarfs í Dalskóla, Ingunnarskóla og Sæmundarskóla, Fjóssins, Stjörnulands, Úlfabyggðar, 
Fókus, Fellsins og Plútó og deildarstjórar og framkvæmdastjóri Brúarinnar og fagstjóri grunnskóla í Austurmiðstöð

• Íbúaráð

• Ungmennaráð



Staðan

• Um nokkurra ára skeið hefur verið ljóst að nemendaþróun í þessum 
þremur skólahverfum hefur verið ólík,  annars vegar mikil fjölgun og 
hins vegar viðvarandi fækkun. 

• Í anda Græna plans Reykjavíkurborgar um hagkvæma og góða nýtingu 
húsnæðis, aðstöðu og farsælt skóla- og frístundastarf er mikilvægt að 
rýna hvernig best má koma fyrir skóla- og frístundastarfi í þessum 
skólahverfum.



Starfshópur skipaður 1. mars 2022

• Hlutverk hans var að leggja fram útfærðar tillögur sem hafi það að 
markmiði að tryggja farsælt og gott skóla- og frístundastarf í Dalskóla, 
Sæmundarskóla, Ingunnarskóla, Frístundaheimilunum Fjósinu, Stjörnulandi 
og Úlfabyggð og félagsmiðstöðvunum, Fellinu, Plútó og Fókus.

• Hópurinn var skipaður skólastjórnendum, framkvæmdastjóra 
frístundamiðstöðvar, sérfræðingi frá USK, fagstjóra grunnskólamála og 
sérfræðingum frá SFS.

• Hópurinn hittist sex sinnum  og fór fór auk þess í vettvangsferðir og skilaði 
skýrslu 15. júní 2022.

• Hópurinn ræddi nokkrar sviðsmyndir og ákvað að setja þrjár þeirra fram í 
skýrslunni til áframhaldandi vinnslu. Ein þeirra er í þremur liðum.



Kynningarferli og umsagnir
• Skýrsla starfshópsins var kynnt á fundi skóla- og frístundaráðs 5. desember 2022.

• Á fundi skóla- og frístundaráðs 16. janúar 2023var skýrslunni vísað til skóla- og 
frístundasviðs (SFS) til nánari umfjöllunar, kynningar og umsagnarvinnu með 
grunnskólum, frístundaheimilum, félagsmiðstöðvum, skólaráðum og 
foreldrafélögum hverfanna ásamt íbúaráði og ungmennaráði og óska eftir umsögn 
þeirra. Jafnframt verði haldnar vinnusmiðjur með börnum í 1. – 10. bekk í 
hverfunum.

• Í viðhengi með fundarboðinu er skýrsla starfshópsins. Óskað er eftir umsögnum 
um tillögur skýrslunnar frá ofangreindum hópum fyrir 1. mars 2023. Umsagnir 
skulu sendar á netfangið sfs@reykjavik.is

• Fundarboðið var sent á: 
• Skólaráð Ingunnarskóla, skólaráð Sæmundarskóla, skólaráð Dalskóla, foreldrafélög skólanna 

þriggja,starfsmenn skóla- og frístundastarfs í hverfunum (Dalskóla, Ingunnarskóla, 
Sæmundarskóla, Úlfabyggðar, Fjóssins, Stjörnulands, Fókus, Plútós og Fellsins), 
framkvæmdastjóra og deildarstjóra Brúarinnar, fagstjóra grunnskólamála í Austurmiðstöð, 
Íbúaráð  og Ungmennaráð.
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Þrjár sviðsmyndir

• Hverri sviðsmynd fylgir stutt lýsing á í hverju hún er fólgin og til hvaða ráðstafana 
þarf að grípa svo að sviðsmyndin komi til framkvæmda.

• Fjallað er um styrkleika og tækifæri hverrar sviðsmyndar ásamt þeim veikleikum 
og ógnunum sem hver sviðsmynd gæti mögulega leitt af sér og áhrifum á 
skólasamfélagið. 

• Hverri sviðsmynd fylgir yfirlit yfir áætlað þol skólahúsnæðis, nemendafjölda og 
fjölda vs. húsnæði fyrir árið 2022 miðað við fjölda nemenda og árin 2030 og 2040 
skv. nemendaspá. 

• Meðal þeirra mótvægisaðgerða sem bent var á var að bjóða upp á skólaakstur 
milli hverfa og færa til skólahverfamörk frá því sem nú er til að jafna fjölda 
nemenda í skólunum.



Sviðsmynd 6.1 – óbreytt fyrirkomulag

• Settar verði lausar stofur við Dalskóla meðan kúfurinn gengur yfir. 
Koma frístundastarfinu við Ingunnarskóla og Sæmundarskóla inn í 
skólabyggingarnar eftir því sem börnunum fækkar við skólana (byrja 
frá hausti 2023 við Ingunnarskóla).



Sviðsmynd 6.2 - Breytt skólahverfamörk

• Sviðsmyndin fjallar um að skólahverfum verði breytt og 
skólahverfamörk milli Sæmundarskóla og Ingunnarskóla færð og að 
börnin sem búa neðst í Úlfarsársdalnum færu í Sæmundarskóla.

• Í þessari sviðsmynd er markmiðið að jafna betur þann nemendafjölda 
í skóla- og frístundahúsnæði hverfisins.









Kynningar og umsagnir

Mikilvægt að kynna skýrslu og sviðsmyndir fyrir

• Foreldrasamfélaginu

• Starfmönnum allra starfsstöðva skóla- og frístundastarfs

• Íbúaráði

• Ungmennaráði

Óskað er eftir umsögn frá öllum þessum hagaðilum skólasamfélagsins á 
svæðinu.

Umsögnum verði skilað á netfangið sfs@reykjavik.is fyrir 1. mars 2023.
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Vinnusmiðja með börnum og ungmennum

• Haldin verður vinnusmiðja með börnum og ungmennum í hverfinu

• Marmiðið er:

• að kynna tillögur starfshóps um framtíðarsýn í skóla- og 
frístundastarfi í Grafarholti og Úlfarsárdal sem liggja fyrir og fá 
ábendingar og athugasemdir frá börnum og ungmennum.

• Dalskóli – Úlfabyggð – Fellið 

• Sæmundarskóli – Plútó – Fjósið

• Ingunnarskóli – Stjörnuland – Fókus



Þátttakendur í vinnusmiðjum

• 100 krakkar úr 5. – 10. bekk á hvorum fundi 

• Ungmennaráð eða fulltrúar ungmennaráðs – búin að fá tillögur til 

umsagnar og sleppum þeim á vinnusmiðjufundinum

• Unglingaráð/Nemendaráð – fulltrúar þeirra (fer eftir fjölda í 

ráðunum)

• Slembiúrtak, ca. 5-8 úr 5. – 10. bekk í hverjum skóla fyrir sig

• Viðmið að hafa u.þ.b. 7-8 í hverjum umræðuhóp, 14 hópar samtals



Að lokum

• Árétta um mikilvægi þess að umsögnum verði skilað fyrir 1. mars.

• Stjórnendur kynna skýrsluna fyrir starfsfólki á hverjum starfsstað og 
þaðan er  einnig kallað eftir umsögnum.


