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Umsögn íbúaráðs Grafarholts og Úlfarsárdals um skýrslu starfshóps um framtíð skóla- og 

frístundastarfs við Ingunnar-, Dals- og Sæmundarskóla 

 

Íbúaráði Grafarholts og Úlfarsárdals hefur borist til umsagnar frá skóla- og frístundarsviði 

skýrsla starfshóps um framtíð skóla- og frístundarstarfs við Ingunnar-, Dal- og 

Sæmundarskóla. Í skýrslunni er stillt fram ólíkum sviðsmyndum varðandi framtíðarskipan 

þessarar starfsemi í hverfinu sem byggist á ítarlegri greiningu á nemendafjölda og 

fyrirsjáanlegri íbúaþróun á næstu árum. 

  

Segja má að skýrslan endurspegli annars vegar vaxtarverki Dalskóla í kornungu hverfi 

Úlfarsárdalsins en hins vegar þá staðreynd að Grafarholtið er orðið grónara hverfi, börnum á 

skólaaldri hefur fækkað í hlutum þess og Ingunnarskóli er orðinn fámennari en áður var. Vert 

er að halda því til haga að Sæmundarskóli er rekstrarbær eining og verður til fyrirsjáanlegrar 

framtíðar. Til að flækja myndina enn frekar þarf að horfa til rekstur frístundastarfs og 

félagsmiðstöðva í hverfinu. Ábyrgð borgarinnar er m.a. sú að tryggja sem hagkvæmasta 

nýtingu húsnæðis, bæði til að fara vel með skattfé borgarinnar en einnig til að uppfylla 

umhverfismarkmið sín, þar verður að horfa til ýmissa þátta s.s. góðrar nýtingar á húsnæði en 

einnig ferðamáta, meðfylgjandi vegalengda og  kolefnisspors. Ljóst er að horfa verður til 

þessara sjónarmiða sem og þess að allir skólar teljist rekstrarbærar einingar frá fjárhagslegu 

og faglegu sjónarmiði. 

  

Kynning á valkostagreiningunni fór fram á fjölmennum íbúaráðsfundi þann 15. febrúar, sem 

sprengdi utan af sér hið hefðbundna fundarhúsnæði ráðsins. Dreifing fundargesta um 

hverfið var ekki jöfn, sem skýrist af því að fréttir af fundinum bárust fremur seint og 

tilviljanakennt. Þannig var talsverður meirihluti fundarmanna foreldrar barna úr 

Sæmundarskóla. Ekki er þó ástæða til að ætla að sú skekkja hafi haft mikil áhrif á 

niðurstöðuna og heita má að almenn samstaða hafi ríkt um það viðhorf að velja skuli þá leið 

sem felur ekki í sér stofnun safnskóla, heldur byggir á núverandi fyrirkomulagi skólastarfs. 

  



Rök fundarmanna voru mjög á þá leið að íbúar hverfisins hafi mátt þola ýmsa röskun á 

skólastarfi á uppbyggingarárum síðustu missera og að ósanngjarnt sé að grípa enn til 

uppstokkana nú þegar loksins má segja að ró sé farin að færast yfir. Fyrirsjáanlegri offjölgun 

nemenda í Dalskóla verður að mæta og hljóta þar ýmsar leiðir að koma til greina, s.s. notkun 

bráðabirgðahúsnæðis líkt og stungið er upp á skýrslunni, stofnun nýs leiksskóla sem gæti létt  

á leikskólahaldi í dalnum og þannig losað húsnæði eða jafnvel stofnun nýs grunnskóla sem 

hlyti að koma til greina ef ákveðið verður að stækka hverfið ört á næstu árum. 

  

Íbúaráð Grafarholts og Úlfarsárdals gerir framangreind sjónarmið að sínum enda virðast þau 

í góðu samræmi við almenna afstöðu íbúa í hverfinu. 
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