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Öflun tölfræðiupplýsinga v. COVID-19

• Skrifstofa skóla- og frístundasviðs kallar eftir ópersónugreinanlegum
tölfræðiupplýsingum til starfseininga skóla- og frístundasviðs og sjálfstætt 
starfandi leikskóla og grunnskóla. 

• Lagt fyrir eftir því sem þörf krefur, tvisvar í þessari viku, mögulega tvisvar í 
næstu viku en almennt vikulega

• Tilgangur þessara kannana er að fá upplýsingar um stöðuna á vettvangi 
hverju sinni vegna stuðnings við starfsstaði, skipulagningar þjónustu og 
upplýsingagjafar til neyðarstjórnar borgarinnar, almannavarna, skóla- og 
frístundaráðs og fjölmiðla. 

• Að kvöldi þess dags sem könnun er send út fer hluti upplýsinga inn á vef 
Reykjavíkurborgar.  



Spurt er um:
Smit og sóttkví, annars vegar barna og hins vegar starfsfólks. 
1) staðfest smit, 
2) sóttkví samkvæmt fyrirmælum sóttvarnalæknis/smitrakningateymis, 
3) börn í leyfi að ósk foreldra/starfsfólk í sóttkví að eigin ákvörðun, t.d. skv. ráðleggingum læknis 
4) batnað af C-19.

Eftirfarandi upplýsinga aflað frá leikskólum, grunnskólum og frístundaheimilum:
Staða opnunar.
1) opið – þjónusta skv. takmörkun á skólastarfi v. farsóttar, 
2) varúðarráðstöfun – lokað að hluta til vegna gruns um smit, breytt í : Úrvinnslusóttkví - Lokað að hluta á meðan 

smitrakning er í gangi
3) varúðarráðstöfun – alveg lokað vegna gruns um smits, breytt í: Úrvinnslusóttkví – Alveg lokað á meðan 

smitrakning er í gangi
4) að hluta til lokað vegna staðfests smits, 
5) alveg lokað vegna staðfests smits.

Aldur barna og hvenær sóttkví lýkur
1) Aldur barna sem hafa greinst með smit
2) Hvenær sóttkví annarra barna og starfsmanna ljúki með skimun



Staða opnunar starfsstaða SFS

• Leikskólarnir þrír sem eru alveg lokaðir opna 13., 14. og 15. okt. og leikskólinn sem er að hluta til 

lokaður opnar alveg í næstu viku.  

• Sex grunnskólar lokaðir að hluta, þrír opna alveg 13. okt, tveir, 14. okt. og einn 15. okt. 

• Sértæk félagsmiðstöð opnar alveg 13. okt., frístundaheimilið 14. okt. 

• Nýtt smit barns í grunnskóla tilkynnt í morgun/13. okt.

Staða opnunar 31. ágúst 23. sept 30. sept 7. okt 12. okt

Leik Gr Frí Leik Gr Frí Leik Gr Frí Leik Gr Frí Leik Gr Frí

Opið - þjónusta skv. takmörkun á skólastarfi v. farsóttar 79 41 41 80 38 40 81 41 40 80 39 41 77 38 39

Að hluta til lokað vegna staðfests smits 2 3 5 1 1 1 5 1 6 2

Alveg lokað vegna staðfests smits 1 1 2 1 3



Fjöldi barna með staðfest Covid-19 smit



Fjöldi starfsmanna með staðfest Covid-19 smit



Smit hafa komið upp í 25 grunnskólum af 44

● Eitt smit í 10 skólum.

● Tvö smit í 7 skólum, 5 ekki tengd og mögulega ekkert þeirra. 

● Þrjú til fimm smit í 5 skólum, ekki tengsl á milli smita starfsmanna en líklega  

á milli einhverra barnanna. 

● Þrír skólar skera sig úr með 9-15 smit, tveir borgarreknir og einn sjálfstætt 

rekinn. Þar má rekja smit á milli starfsmanna. 



Smit hafa komið upp í 10 leikskólum af 80

● Eitt smit í fimm leikskólum.

● Tvö smit í fjórum leikskólum. 

Niðurstöður úr sýnatöku tveggja leikskólanna liggja fyrir í dag.  

Um er að ræða smit tveggja barna á sömu deild í þriðja leikskólanum. 

Starfsmaður og barn í fjórða leikskólanum. 

● Sjö smit í einum leikskóla. Fyrst var tilkynnt um smit starfsmanns, smit hjá 

þremur starfsmönnum og fjórum börnum. 

Einstaka smit hafa komið upp hjá starfsfólki í frístundastarfi, en ekki fleiri en 1 

á hverjum starfsstað. 



Hlutfall smitaðra af heildarfjölda



Fjöldi barna í sóttkví eða í leyfi að ósk foreldra – Leikskóli



Fjöldi barna í sóttkví eða í leyfi að ósk foreldra – Grunnskóli



Hlutfall barna í sóttkví eða í leyfi að ósk foreldra – Frístundaheimili



Hlutfall og fjöldi starfsfólks í sóttkví

Hlutfall og fjöldi starfsfólks í sóttkví skv. fyrirmælum sóttvarnalæknis/smitrakningateymis

Leikskóli Grunnskóli Frístundaheimili

31.ágúst 27 1.3% 153 5.2% 3 0.3%

23.sept 24 1.0% 86 3.3% 19 2.3%

30.sept 11 0.5% 59 2.3% 14 1.7%

7.okt 59 2.6% 96 3.7% 78 9.6%

12.okt 106 4.6% 116 4.4% 37 4.5%



Framhaldið
• Höldum áfram að afla gagna eftir því sem þörf krefur

• Upplýsingar um börn í leyfi v. C-19 að ósk foreldra eru 

nauðsynlegur grunnur í því verklagi sem nú er verið að 

samhæfa í Reykjavík til að finna og mæta börnum í viðkvæmri 

stöðu, svo sem vegna erfiðra félagslegra aðstæðna, barna með 

annað móðurmál en íslensku, nemenda í skólaforðun og 

unglinga sem sýna áhættuhegðun. 

• Fylgjumst áfram vel með hvort smit eru innan starfseminnar 



Leikskólinn: Hlutfall barna og fjöldi barna í sóttkví eða haldið heima

Fjöldi barna í sóttkví 

skv. fyrirmælum 

sóttvarnalæknis/ 

smitrakningateymis

Hlutfall barna í sóttkví 

skv. fyrirmælum 

sóttvarnalæknis/ 

smitrakningateymis af 

heildarfjölda barna

Fjöldi barna í leyfi að 

ósk foreldra

Hlutfall barna í leyfi að 

ósk foreldra af 

heildarfjölda barna

31.ágúst 41 0.7% 5 0.1%

23.sept 84 1.3% 23 0.4%

30.sept 25 0.4% 27 0.4%

7.okt 148 2.3% 72 1.1%

12.okt 200 3.1% 93 1.4%



Grunnskólinn: Hlutfall barna og fjöldi barna í sóttkví eða haldið heima

Fjöldi barna í sóttkví 

skv. fyrirmælum 

sóttvarnalæknis/ 

smitrakningateymis

Hlutfall barna í 

sóttkví skv. 

fyrirmælum 

sóttvarnalæknis/ 

smitrakningateymis 

af heildarfjölda 

barna

Fjöldi barna í leyfi 

að ósk foreldra

Hlutfall barna í leyfi 

að ósk foreldra af 

heildarfjölda barna

31.ágúst 36 0.2% 11 0.1%

23.sept 450 2.9% 71 0.5%

30.sept 95 0.6% 38 0.2%

7.okt 632 4.1% 148 1.0%

12.okt 688 4.5% 287 1.9%



Frístundaheimili: Hlutfall barna og fjöldi barna í sóttkví eða haldið heima

Fjöldi barna í 

sóttkví skv. 

fyrirmælum 

sóttvarnalæknis/ 

smitrakningateymis

Hlutfall barna í 

sóttkví skv. 

fyrirmælum 

sóttvarnalæknis/ 

smitrakningateymis 

af heildarfjölda 

barna

Fjöldi barna í leyfi 

að ósk foreldra

Hlutfall barna í leyfi 

að ósk foreldra af 

heildarfjölda barna

31.ágúst 7 0.2% 8 0.2%

23.sept 86 1.9% 21 0.5%

30.sept 15 0.3% 28 0.6%

7.okt 85 1.9% 90 2.0%

12.okt 169 3.8% 97 2.2%


