
Úttekt
Málsnúmer:  2020010328
Búið til:  06.03.2020
Eigandi skjals:  Helgi Guðjónsson

Dagsetning ferðar: 06.03.2020

Fulltrúi HER: Helgi Guðjónsson/BV/RVK/IS
Tilefni skýrslu: Úttekt
Fyrirtækjaflokkur: 80.10.0 Fræðslustarfsemi á 

grunnskólastigi

Tími ferðar:
Fulltrúi HER sem fór með:

Eftirlitsskýrsla

Númer leyfis:
Heiti leyfishafa: Fossvogsskóli
Hvert eftirlitsferð var farin:

Kennitala leyfishafa: 530269-7609
Staður leyfishafa: Haðalandi 26
Staða reiknings: Reikningsfært
Númer reiknings: 20030053

Leyfi og eftirlitsferð

Skýringar á hugtökum:
Frávik eru skráð ef um er að ræða skýr brot á ákvæðum starfsleyfis eða laga og reglugerða er um 
starfsemina gilda. Um er að ræða frávik sem fylgt er sérstaklega eftir við eftirfylgni.

Ábending er skráð ef ekki er skýrt að um frávik sé að ræða en um er að ræða ástand sem heilbrigðisfulltrúi 
telur vert að vekja athygli á í þágu heilsuverndar, umhverfisverndar og öryggis.

 Athugasemdir:
Komið í úttekt á framkvæmdum í Fossvogsskóla sem og að ná í niðustöður loftgæðamælinga í 
miðrými Vesturlands. 

Í eftirliti var rætt við Árna Frey Thorlacius Sigurlaugsson og var húsnæðið skoðað í fylgd hans. 
Skoðaðir voru þeir staðir þar sem HER hafði gert athugasemd við í eftirliti sýnu í febrúar s.l. 

Vesturland: 
Miðrými. Búið að mála veggi og engin sjáanleg ummerki um leka til staðar. 
Kennslustofur: Hiti í blöndunartækjum undir 43°C skv. reglugerð
Anddyri: Búið að laga niðurföll við innganga fjarlægja mottur. Stendur til skv. Árna að kaupa nýjar 
mottur sem hleypa vatni í gegnum sig. 

Niðurstöður loftmælinga: 
Mælir var settur upp í miðrými Vesturlands og eru eftirfarandi niðurstöður frá 2.- 6. mars s.l.

Koltvísýringur var undir 500 ppm sem telst gott. 
Viðmiðunarmörkin hafa verið sett við að styrkur CO2 fari ekki yfir 1000 PPM (parts per million) 
og gerðar kröfur um aukin loftskipti ef styrkurinn fer umfram þau mörk að meðaltali t.d. mælt 
yfir 1 klst. Víða erlendis er viðmiðunin 800 PPM að meðaltali og ekki yfir 1000 PPM sem 
skammtímagildi. 

Hiti var í kringum 20° C en viðmiðunarmörk vegna hitastigs við kyrrsetustörf er 18-22°C 
Í reglum um húsnæði vinnustaða segir svo í 9. gr.:
„Þar sem kyrrsetustörf eru unnin má telja hæfilegt hitastig 18°–22°C, en við kyrrstöðu 16°–
18°C nema annars sé krafist vegna framleiðslunnar.“ 
Flestum finnst þægilegast ef hitastigið er 20–22°C við kyrrsetustörf. 

Loftraki mældist að meðaltali 18-24 sem er nokkuð lágt.
Þegar mikið er loftræst að vetrarlagi, rakamagn í útilofti er lítið og mikil loftræsing veldur það 

Athugasemdir



því að rakagjöf til innilofts dreifist á mikið loftmagn, þá getur inniloftraki orðið lágur eða jafnvel 
farið undir 20 %HR. Það er vitað að við slíkar aðstæður þorna slímhúðir og fólk getur fundið 
fyrir óþægindum í augum (blikkar augum meira) og þurrki í kverkum. Þetta er óþægilegt en 
ekki talið heilsuspillandi í sjálfu sér. Ör skipti milli mikils og lítils loftraka (til dæmis að fara oft 
á milli innilofts við 20 %HR og útilofts við 80 %HR) valda ertingu í slímhúðum sem er talin 
geta aukið hættu á kvefi. 
 
Fólki líður almennt vel við háan loftraka, loftraki útilofts hentar flestum ágætlega. Svo hár 
loftraki í innilofti mun þó valda vandræðum þar sem loftrakinn getur hækkað enn frekar vegna 
kælingar lofts á köldum flötum (meðal annars rúðugleri og rakaþétting getur átt sér stað. 
Þegar loftraki fer yfir 80% þá er hætta á sveppavexti. Það er því alltaf miðað við að halda 
hlutfallsraka innilofts vel undir 80% og iðulega miðað við að inniloftraki eigi ekki að fara yfir 
40-45 %HR þegar kalt er úti.

Loftgæði eru því almennt góð en nokkuð þurrt loft. Sjá meðfylgjandi graf.

HER sér ekkert því til fyrirstöðu að kennsla hefjist í rýminu.

Miðland: 
Tækjageymsla: Búið að laga gluggakistur og mála.
Íþróttasalur: Komin festing á mark. Fast í eftirliti. 
Mætti athuga festingu á annarri dýnunni þar sem önnur festingin fyrir hana hefur slitnað. 
Ábending.
Búningsklefar: Gluggakistur hafa verið lagaðar. Engar athugasemdir gerðar. 
Gangur:  Skóhilla á gangi er ekki veggfest. Lagfærist eins fljótt og hægt er. Frávik 
Heimilisfræðistofa: Loftgæði í stofunni virtust góð með skynmati. Loftræstikerfi var í gangi og 
gluggar opnir. Kennsla stóð yfir í eftirliti. Sprungur í vegg undir glugga enn til staðar. Þarf að fylla í 
sprungur þegar sparsl er hætt að rýrna. Ábending.

Austurland: 
Ekki skoðað í eftirliti.
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Kröfur

Á einungis við starfsleyfiskyld fyrirtæki í Reykjavík. Niðurstaða er birt á heimasíðu Heilbrigðiseftirlits 
Reykjavíkur að loknum andmælarétti.  Jafnframt er hægt að óska eftir að fá eftirlitsskýrslu senda

5 - Kröfur uppfylltar / fáeinar ábendingar 
4 - Fáein frávik / ábendingar
3 - Frávik / ábendingar
2 - Aðkallandi frávik / ábendingar
1 - Starfsemi takmörkuð / stöðvuð að hluta
0 - Starfsemi stöðvuð

Hollustuhættir:
Matvæli:
Mengunarvarnir:
Heildareinkunn:

Niðurstaða eftirlits





Umbeðið
Málsnúmer:  2020010328
Búið til:  22.04.2020
Eigandi skjals:  Helgi Guðjónsson

Dagsetning ferðar: 10.03.2020

Fulltrúi HER: Helgi Guðjónsson/BV/RVK/IS
Tilefni skýrslu: Umbeðið
Fyrirtækjaflokkur: 80.10.0 Fræðslustarfsemi á 

grunnskólastigi

Tími ferðar:
Fulltrúi HER sem fór með:

Eftirlitsskýrsla

Númer leyfis:
Heiti leyfishafa: Fossvogsskóli
Hvert eftirlitsferð var farin:

Kennitala leyfishafa: 530269-7609
Staður leyfishafa: Haðalandi 26
Staða reiknings: Reikningsfært
Númer reiknings:

Leyfi og eftirlitsferð

Skýringar á hugtökum:
Frávik eru skráð ef um er að ræða skýr brot á ákvæðum starfsleyfis eða laga og reglugerða er um 
starfsemina gilda. Um er að ræða frávik sem fylgt er sérstaklega eftir við eftirfylgni.

Ábending er skráð ef ekki er skýrt að um frávik sé að ræða en um er að ræða ástand sem heilbrigðisfulltrúi 
telur vert að vekja athygli á í þágu heilsuverndar, umhverfisverndar og öryggis.

 Athugasemdir:
Við eftirlit í Fossvogsskóla var óskað eftir loftgæðamælingu  í heimilisfræðistofu skólans og einnig 
í prentaraherbergi.

Mæling fór fram 10-17. mars og var mælir staðsettur í heimilisfræðistofu frá 10. til 13. mars og í 
prentaraherbergi frá 13. til 17. mars.

Niðurstöður loftmælinga: 

Heimilisfræðistofa
Mælir var settur upp ofan á skáp í heimilisfræðistofu og eru eftirfarandi niðurstöður frá 10. til 13. 
mars s.l.

Koltvísýringur var undir 550 ppm sem telst gott. 
Viðmiðunarmörkin hafa verið sett við að styrkur CO2 fari ekki yfir 1000 PPM (parts per million) og 
gerðar kröfur um aukin loftskipti ef styrkurinn fer umfram þau mörk að meðaltali t.d. mælt yfir 1 
klst. Víða erlendis er viðmiðunin 800 PPM að meðaltali og ekki yfir 1000 PPM sem 
skammtímagildi. 

Hiti var í kringum 22° C en viðmiðunarmörk vegna hitastigs við kyrrsetustörf er 18-22°C 
Í reglum um húsnæði vinnustaða segir svo í 9. gr.:
„Þar sem kyrrsetustörf eru unnin má telja hæfilegt hitastig 18°–22°C, en við kyrrstöðu 16°–18°C 
nema annars sé krafist vegna framleiðslunnar.“ 
Flestum finnst þægilegast ef hitastigið er 20–22°C við kyrrsetustörf. 

Loftraki mældist að meðaltali 12-24 sem er nokkuð lágt.
Þegar mikið er loftræst að vetrarlagi, rakamagn í útilofti er lítið og mikil loftræsing veldur það því 
að rakagjöf til innilofts dreifist á mikið loftmagn, þá getur inniloftraki orðið lágur eða jafnvel farið 

Athugasemdir



undir 20 %HR. Það er vitað að við slíkar aðstæður þorna slímhúðir og fólk getur fundið fyrir 
óþægindum í augum (blikkar augum meira) og þurrki í kverkum. Þetta er óþægilegt en ekki talið 
heilsuspillandi í sjálfu sér. Ör skipti milli mikils og lítils loftraka (til dæmis að fara oft á milli innilofts 
við 20 %HR og útilofts við 80 %HR) valda ertingu í slímhúðum sem er talin geta aukið hættu á 
kvefi. 
 
Fólki líður almennt vel við háan loftraka, loftraki útilofts hentar flestum ágætlega. Svo hár loftraki í 
innilofti mun þó valda vandræðum þar sem loftrakinn getur hækkað enn frekar vegna kælingar 
lofts á köldum flötum (meðal annars rúðugleri og rakaþétting getur átt sér stað. Þegar loftraki fer 
yfir 80% þá er hætta á sveppavexti. Það er því alltaf miðað við að halda hlutfallsraka innilofts vel 
undir 80% og iðulega miðað við að inniloftraki eigi ekki að fara yfir 40-45 %HR þegar kalt er úti.

Loftgæði eru því almennt góð en nokkuð þurrt loft. Sjá meðfylgjandi graf.
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Prentaraherbergi
Mælir var settur upp ofan á hillu í prentaraherbergi og eru eftirfarandi niðurstöður frá 13. til 17. 
mars s.l.

Koltvísýringur var almennt undir 600 ppm sem telst gott en nokkur toppur var á föstudeginum 13. 
mars þegar mælir var færður í herbergið. Getur verið að mikil umgengni hafi verið um rýmið sem 
orsakaði há koltvísýringsgildi. 

Hiti var í kringum 22° C

Loftraki mældist að meðaltali 14-30 sem er nokkuð lágt.

Loftgæði eru því almennt góð en nokkuð þurrt loft. Sjá meðfylgjandi graf.

Prentaraherbergi 13-17 2020.pdfPrentaraherbergi 13-17 2020.pdf IMG_20200313_113236.jpg

Kröfur

Á einungis við starfsleyfiskyld fyrirtæki í Reykjavík. Niðurstaða er birt á heimasíðu Heilbrigðiseftirlits 
Reykjavíkur að loknum andmælarétti.  Jafnframt er hægt að óska eftir að fá eftirlitsskýrslu senda

5 - Kröfur uppfylltar / fáeinar ábendingar 
4 - Fáein frávik / ábendingar
3 - Frávik / ábendingar
2 - Aðkallandi frávik / ábendingar
1 - Starfsemi takmörkuð / stöðvuð að hluta
0 - Starfsemi stöðvuð

Hollustuhættir:
Matvæli:

Niðurstaða eftirlits



Mengunarvarnir:
Heildareinkunn:



Úttekt
Málsnúmer:  2020010328
Búið til:  18.02.2020
Eigandi skjals:  Helgi Guðjónsson

Dagsetning ferðar: 12.02.2020

Fulltrúi HER: Helgi Guðjónsson/BV/RVK/IS
Tilefni skýrslu: Úttekt
Fyrirtækjaflokkur: 80.10.0 Fræðslustarfsemi á 

grunnskólastigi

Tími ferðar:
Fulltrúi HER sem fór með: Rósa Magnúsdóttir/BV/RVK/IS

Eftirlitsskýrsla

Númer leyfis:
Heiti leyfishafa: Fossvogsskóli
Hvert eftirlitsferð var farin:

Kennitala leyfishafa: 530269-7609
Staður leyfishafa: Haðalandi 26
Staða reiknings: Reikningsfært
Númer reiknings: 20030009

Leyfi og eftirlitsferð

Skýringar á hugtökum:
Frávik eru skráð ef um er að ræða skýr brot á ákvæðum starfsleyfis eða laga og reglugerða er um 
starfsemina gilda. Um er að ræða frávik sem fylgt er sérstaklega eftir við eftirfylgni.

Ábending er skráð ef ekki er skýrt að um frávik sé að ræða en um er að ræða ástand sem heilbrigðisfulltrúi 
telur vert að vekja athygli á í þágu heilsuverndar, umhverfisverndar og öryggis.

 Athugasemdir:
Þann 12. febrúar komu fulltrúar frá Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur í úttekt á húsnæði 
Fossvogsskóla eftir framkvæmdir í skólanum. Skólastjóri viðstaddur eftirlit og sýndi 
heilbrigðisfulltrúum skólann. 

Húsnæði skoðað með tilliti til hollustuhátta og kom fram í samtali við skólastjóra að HER myndi 
setja upp loftgæðamæli í kjölfar eftirlitsins vegna kvartana um slæm loftgæði í Vesturlandi.

Skoðað var:

Vesturland:
Miklar endurbætur hafa átt sér stað á húsnæðinu og nú standa yfir þrif í húsnæðinu eftir 
framkvæmdirnar.  Á vegg í miðrými má sjá tauma eftir nýlegan leka en að sögn skólastjóra kom 
fram leki í rýminu í óveðri um daginn,. Viðgerð hefur farið fram og á að vera búið að koma í veg 
fyrir lekann. Ekki er að sjá önnur ummerki um leka eða raka en fyrrnefnda tauma sem þarf a þrífa.

Heimilisfræðistofa:
Viðgerðir hafa farið fram á útvegg bæði að innanverðu og að utan að sögn skólastjóra og voru 
ofnar á veggnum teknir niður á meðan á lagfæringum stóð,  Skipt var um háfa yfir eldavélum og 
skipt um gólfdúk.  Heimilisfræðistofan var hrein og snyrtileg þegar eftirlit fór fram og vel loftræst.
Nokkrar smáar sprungur voru í vegg undir gluggum þar sem að sparsl hefur rýrnað. Fylla þarf upp 
í sprungur og mála. Ábending

Prentaraherbergi: 
Skólastjóri segir að á mánudögum þegar herbergið hefur verið lokað yfir helgina sé oft þungt loft 
og mögulega einhver rakalykt. Ekki var hægt að staðfesta þetta í eftirliti. 

Íþróttasalur:

Athugasemdir



Loftgluggi hefur verið endurnýjaður og loftaefni.  Tjald sem notað er til að myrkva salinn var tekið 
niður og þrifið en ekki endurnýjað að sögn skólastjóra.  Skipt hefur verið um kant á leiksviði. Mark 
var ekki fast við vegg. Festa þarf markið. Þrif og umgengni í íþróttasal í lagi við eftirlit

Tækjageymsla: 
Ummerki um raka í þremur gluggum. Búið að gera við vegg í kringum glugga að utan en eftir er að 
fara í múrviðgerðir fyrir innan. Lagfærist eins fljótt og hægt er. Frávik

Gangur á austurhlið við íþróttahús:
Skóhilla á gangi er ekki veggfest. Lagfærist eins fljótt og hægt er. Frávik

Búningsklefar:
 Í sturtuklefa drengja mátti finna daufa lykt en uppruni hennar virtist vera þurr vatnslás vegna lítillar 
notkunar.  Í sturtuklefa stúlkna  var ekki hægt að finna slíka lykt en að sögn skólastjóra er þessi 
klefi notaður af og til af kennurum. 

Aðstaða hjúkrunarfræðings: 
Skemmdir eru á gólfdúk við vegg og skv. skólastjóra þá er verið að vinna í því að skipta út gólfdúk 
í stofunni.Herbergið er eingöngu  loftræst með opnanlegum glugga á einni hlið. Við eftirlit var 
þungt loft í stofunni.  Að sögn skólastjóra er loftræsingu í herberginu almennt ábótavant.  Þyrfti að 
bæta loftræstingu í rýminu. Ábending

Eftirlit 21.2.2020
Þann 21. febrúar komu fulltrúar frá Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur í áframhaldandi úttekt á húsnæði 
Fossvogsskóla eftir framkvæmdir í skólanum. Skólastjóri og aðstoðarskólastjóri viðstaddir eftirlit 
og sýndu heilbrigðisfulltrúum skólann. 

Skoðað var:

Vesturland
Miðsvæði
Einhverjir sjáanlegir taumar á vegg milli stofu 5 og 6. Hefur ekki tekist að afmá þá þrátt fyrir þrif. 
Þarf að öllum líkindum að mála vegginn til að fjarlægja ummerki hverfi. Ábending

Stofur skoðar
Hitastýringu  á vatni í handlaugum er ábótavant. Skoða þarf hita vatns í blöndunartækjum í 
kennslustofum og bæta úr þar sem þarf. Frávik
Skv. grein 6.4. í samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir grunnskóla segir að: Uppfylla skal kröfur 
um öryggi vatns, þannig að vatnshiti fari ekki yfir 43°C á töppunarstað.
Engar aðrar athugasemdir

Suð austur inngangur í Vesturlandi.
Brotið upp úr gólfi við niðurfall þar sem gúmmímotta hefur verið. Niðurfall er einnig ekki tengt. Þarf 
að lagfæra eins fljótt og auðið er. Frávik

Norð austur inngangur í Vesturlandi.
Gólfmotta við inngang kemur í veg fyrir að niðurfall nýtist. Skipta þarf um gólfmottu þannig að vatn 
komist að niðurfalli en safnist ekki fyrir. Frávik

Miðland
Prentaraherbergi.
Enga rakalykt var að finna í eftirliti. 
Útsog á loftræstitúðu er vel virkt.
Vifta til staðar en ekki hægt að staðfesta að hún væri virk. Mælst til þess að virkni hennar sé 
skoðuð og hvort að þörf sé að hún sé á auknum hraða. Ábending
Mætti skoða 

Aðstaða hjúkrunafræðings og námsver.
Framkvæmdir standa yfir. Frá eftirliti þann 12. febrúar s.l. er búið er að skipta um gólfdúk og verið 
er að mála.



Matsalur.
Búið að skipta út gólfdúk í enda sal.
Mætti loka fyrir ofan loftræstistokka þar sem þar getur safnast fyrir ryk. Ábending 

Frístundaaðstaða í kjallara.
Ný uppgert rými. Þar er m.a. lítil kaffiaðstaða.
Snyrtilegt í eftirliti.
Engar athugasemdir gerðar.

Geymsla (langavitleysa):
Skipt hefur verið um gólfdúk og veggir málaðir og gert við múrskemmdir. 
Engar athugasemdir gerðar. 

Aðal inngangur í suður.
Brotnar gólfflísar. Frávik

Austurland.
Bókasafn
Engar athugasemdir gerðar.

Kröfur

Á einungis við starfsleyfiskyld fyrirtæki í Reykjavík. Niðurstaða er birt á heimasíðu Heilbrigðiseftirlits 
Reykjavíkur að loknum andmælarétti.  Jafnframt er hægt að óska eftir að fá eftirlitsskýrslu senda

5 - Kröfur uppfylltar / fáeinar ábendingar 
4 - Fáein frávik / ábendingar
3 - Frávik / ábendingar
2 - Aðkallandi frávik / ábendingar
1 - Starfsemi takmörkuð / stöðvuð að hluta
0 - Starfsemi stöðvuð

Hollustuhættir:
Matvæli:
Mengunarvarnir:
Heildareinkunn:

Niðurstaða eftirlits





Kvörtun
Málsnúmer:  2019030127
Búið til:  28.03.2019
Eigandi skjals:  Helgi Guðjónsson

Dagsetning ferðar: 13.03.2019

Fulltrúi HER: Helgi Guðjónsson/BV/RVK/IS
Tilefni skýrslu: Kvörtun
Fyrirtækjaflokkur: 80.10.0 Fræðslustarfsemi á 

grunnskólastigi

Tími ferðar: 10:00 - 11:00

Fulltrúi HER sem fór með: Berglind Ósk Þ Þórólfsdóttir/BV/

Eftirlitsskýrsla

Númer leyfis:
Heiti leyfishafa: Fossvogsskóli
Hvert eftirlitsferð var farin:

Kennitala leyfishafa: 530269-7609
Staður leyfishafa: Haðalandi 26
Staða reiknings: Reikningsfært
Númer reiknings:

Leyfi og eftirlitsferð

Kvörtunarnúmer:
Kvörtunarflokkur:
Er kvörtun afgreidd?: Já

Nei

Dagsetning kvörtunar:
Fulltrúi UHR sem tók við kvörtun:

Kvörtun

Skýringar á hugtökum:
Frávik eru skráð ef um er að ræða skýr brot á ákvæðum starfsleyfis eða laga og reglugerða er um 
starfsemina gilda. Um er að ræða frávik sem fylgt er sérstaklega eftir við eftirfylgni.

Ábending er skráð ef ekki er skýrt að um frávik sé að ræða en um er að ræða ástand sem heilbrigðisfulltrúi 
telur vert að vekja athygli á í þágu heilsuverndar, umhverfisverndar og öryggis.

 Athugasemdir:
Gengið um skólann með Rósu Magnúsdóttur deildarstjóra og skólastjóra fossvogsskóla. Rætt var 
um lokun skólans og var gengið um hann og bent á þá staði þar sem hafði lekið.  Sýnileg ummerki 
um rakaskemmdir á nokkrum stöðum.

Leiðbeint um að fjarlægja þurfi allt rakaskemmt byggingarefni og skipta því út, þrífa og ganga frá.  

Athugasemdir

Kröfur

Á einungis við starfsleyfiskyld fyrirtæki í Reykjavík. Niðurstaða er birt á heimasíðu Heilbrigðiseftirlits 
Reykjavíkur að loknum andmælarétti.  Jafnframt er hægt að óska eftir að fá eftirlitsskýrslu senda

5 - Kröfur uppfylltar / fáeinar ábendingar 
4 - Fáein frávik / ábendingar
3 - Frávik / ábendingar
2 - Aðkallandi frávik / ábendingar
1 - Starfsemi takmörkuð / stöðvuð að hluta
0 - Starfsemi stöðvuð

Hollustuhættir:

Niðurstaða eftirlits



Matvæli:
Mengunarvarnir:
Heildareinkunn:



Eftirfylgni
Málsnúmer:  2019030127
Búið til:  28.03.2019
Eigandi skjals:  Helgi Guðjónsson

Dagsetning ferðar: 15.03.2019

Fulltrúi HER: Helgi Guðjónsson/BV/RVK/IS
Tilefni skýrslu: Eftirfylgni
Fyrirtækjaflokkur: 80.10.0 Fræðslustarfsemi á 

grunnskólastigi

Tími ferðar:
Fulltrúi HER sem fór með: Berglind Ósk Þ Þórólfsdóttir/BV/

Eftirlitsskýrsla

Númer leyfis:
Heiti leyfishafa: Fossvogsskóli
Hvert eftirlitsferð var farin:

Kennitala leyfishafa: 530269-7609
Staður leyfishafa: Haðalandi 26
Staða reiknings: Reikningsfært
Númer reiknings:

Leyfi og eftirlitsferð

Skýringar á hugtökum:
Frávik eru skráð ef um er að ræða skýr brot á ákvæðum starfsleyfis eða laga og reglugerða er um 
starfsemina gilda. Um er að ræða frávik sem fylgt er sérstaklega eftir við eftirfylgni.

Ábending er skráð ef ekki er skýrt að um frávik sé að ræða en um er að ræða ástand sem heilbrigðisfulltrúi 
telur vert að vekja athygli á í þágu heilsuverndar, umhverfisverndar og öryggis.

 Athugasemdir:
Farið aftur á staðinn til að taka myndir af rakaskemmdum í Fossvogsskóla sem var bent á í úttekt 
með skólastjóra þann 13. mars s.l.

Athugasemdir

Kröfur

Á einungis við starfsleyfiskyld fyrirtæki í Reykjavík. Niðurstaða er birt á heimasíðu Heilbrigðiseftirlits 
Reykjavíkur að loknum andmælarétti.  Jafnframt er hægt að óska eftir að fá eftirlitsskýrslu senda

5 - Kröfur uppfylltar / fáeinar ábendingar 
4 - Fáein frávik / ábendingar
3 - Frávik / ábendingar
2 - Aðkallandi frávik / ábendingar
1 - Starfsemi takmörkuð / stöðvuð að hluta
0 - Starfsemi stöðvuð

Hollustuhættir:
Matvæli:
Mengunarvarnir:
Heildareinkunn:

Niðurstaða eftirlits





                     

 

    

   



               

 

 

 

       

 

 



Sérstakt eftirlit
Málsnúmer:  2019030127
Búið til:  16.05.2019
Eigandi skjals:  Berglind Ósk Þ Þórólfsdóttir

Dagsetning ferðar: 16.05.2019

Fulltrúi HER: Berglind Ósk Þ 
Þórólfsdóttir/BV/RVK/IS

Tilefni skýrslu: Sérstakt eftirlit
Fyrirtækjaflokkur: 80.10.0 Fræðslustarfsemi á 

grunnskólastigi

Tími ferðar: 13:00 - 14:25

Fulltrúi HER sem fór með: Harpa Lind Björnsdóttir/BV/RVK

Eftirlitsskýrsla

Númer leyfis:
Heiti leyfishafa: Fossvogsskóli
Hvert eftirlitsferð var farin:

Kennitala leyfishafa: 530269-7609
Staður leyfishafa: Haðalandi 26
Staða reiknings: Reikningsfært
Númer reiknings:

Leyfi og eftirlitsferð

Skýringar á hugtökum:
Frávik eru skráð ef um er að ræða skýr brot á ákvæðum starfsleyfis eða laga og reglugerða er um 
starfsemina gilda. Um er að ræða frávik sem fylgt er sérstaklega eftir við eftirfylgni.

Ábending er skráð ef ekki er skýrt að um frávik sé að ræða en um er að ræða ástand sem heilbrigðisfulltrúi 
telur vert að vekja athygli á í þágu heilsuverndar, umhverfisverndar og öryggis.

 Athugasemdir:
Þann 16. maí 2019 komu fulltrúar Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur í umbeðna skoðun í 
Fossvogsskóla. Rætt var við Aðalbjörgu Ingadóttur skólastjóra, Kristján Sigurgeirsson 
verkefnastjóra USK, Daníel Benediktsson verkefnastjóra SFS, Árna Frey Sigurlaugsson 
aðstoðarskólastjóra og Guðrúnu Þórðardóttur bókasafnsvörð. 

Gengið var um skólann með ofangreindum aðilum og rætt um þrif á yfirborðsflötum, húsgögnum, 
húsbúnaði, skjölum o.fl.

Alþrif þurfa að fara fram í skólanum eftir að framkvæmdum lýkur.

Bent var á að farga öllu sem er óþarfi og sem ekki er fyrirhugað nota áfram. HER telur 
fullnægjandi að alþrif fari fram á hefðbundinn hátt, s.s. þrif með vatni og sápu og ryksugun. Ef 
rekstraraðili telur þörf á er einnig hægt að nota sótthreinsiefni s.s. Virkon S eða efni með 
sambærilega sótthreinsivirkni, og fara eftir leiðbeiningum framleiðanda.

Meðferð skjala: Ryksuga með HEPA filter það sem hægt er og nota hefðbundnar þrifaaðferðir eftir 
því sem við á. Engin sérstök þrif á skjölum sem hafa verið lokuð inni í skjalaskápum.

Bókasafn: Ryksuga með HEPA filter það sem hægt er og nota hefðbundnar þrifaaðferðir eftir því 
sem við á. Þurrka af bókum að utan, en engin sérstök þrif á bókum að innan.

Uppstoppuð dýr: Bent er á að rykhreinsa dýrin á venjulegan hátt  og gæta þess að dreifa ekki 
rykinu innandyra. Einnig gæti verið gott að leita eftir leiðbeiningum um hreinsun frá sérfræðingum 
í meðferð uppstoppaðra dýra. Mælt er með að uppstoppuð dýr verði geymd í glerskápum en ekki 
ofan á þeim.

Athugasemdir



Textíll s.s. gluggatjöld þarf að þvo. Annað s.s. garn, efnisstrangar og annað efni úr textílstofu sem 
geymt hefur verið í skápum þarfnast ekki sérstakra þrifa.

Stóla og annað bólstrað er hægt að ryksuga með HEPA filter og þrífa fasta fleti á hefðbundinn 
hátt.

Rætt var um meðferð með ósoni. Slíkt getur gagnast þegar þrífa á hluti sem eru erfiðir að þrífa 
með ofangreindum aðferðum. HER ráðleggur ekki slíka meðferð sérstaklega en ef þessari aðferð 
verður beitt þarf að passa að lofta vel um hlutina eftir á þar sem óson getur valdið ertingu í 
öndunarfærum. Fara þarf að leiðbeiningum fagfólks sem sér um slíka meðferð.

Bent var á að skipta út Heraklite-loftaplötum (úr tréull/sementi) eða rykbinda þær. 

Borðbúnað og annað sem kemst í snertingu við matvæli á að þvo í uppþvottavél eftir alþrif á 
húsnæði.

Bent er á að ómögulegt er að útloka öll sveppgró með þrifum  þar sem þau eru hluti af eðlilegu 
umhverfi og  berast inn í byggingar með fötum, skóm og með virkri eða óbeinni loftræstingu 
(glugga). Þau finnast því í ryki,  á yfirborði og í lofti í öllum húsum, þ.m.t. í þeim þar sem engar 
rakaskemmdir eru. Þegar sveppgró eru innandyra þurfa þau raka til að vaxa og geta þá vaxið á 
nánast hvaða yfirborði sem er. HER ítrekar að engin opinber viðmið eru til fyrir fjölda sveppagróa í 
lofti, hvorki á Íslandi né hefur WHO (Alþjóða Heilbrigðisstofnunin) gefið slíkt út.

Kröfur

Á einungis við starfsleyfiskyld fyrirtæki í Reykjavík. Niðurstaða er birt á heimasíðu Heilbrigðiseftirlits 
Reykjavíkur að loknum andmælarétti.  Jafnframt er hægt að óska eftir að fá eftirlitsskýrslu senda

5 - Kröfur uppfylltar / fáeinar ábendingar 
4 - Fáein frávik / ábendingar
3 - Frávik / ábendingar
2 - Aðkallandi frávik / ábendingar
1 - Starfsemi takmörkuð / stöðvuð að hluta
0 - Starfsemi stöðvuð

Hollustuhættir:
Matvæli:
Mengunarvarnir:
Heildareinkunn:

Niðurstaða eftirlits





Reglubundið eftirlit
Málsnúmer:  2019090178
Búið til:  23.09.2019
Eigandi skjals:  Helgi Guðjónsson

Dagsetning ferðar: 16.09.2019

Fulltrúi HER: Helgi Guðjónsson/BV/RVK/IS
Tilefni skýrslu: Reglubundið eftirlit
Fyrirtækjaflokkur: 80.10.0 Fræðslustarfsemi á 

grunnskólastigi

Tími ferðar: 13:00 - 15:00

Fulltrúi HER sem fór með: Kristín L. Ólafsdóttir/BV/RVK/IS

Eftirlitsskýrsla

Númer leyfis:
Heiti leyfishafa: Fossvogsskóli
Hvert eftirlitsferð var farin:

Kennitala leyfishafa: 530269-7609
Staður leyfishafa: Haðalandi 26
Staða reiknings: Reikningsfært
Númer reiknings: 19090141

Leyfi og eftirlitsferð

Skýringar á hugtökum:
Frávik eru skráð ef um er að ræða skýr brot á ákvæðum starfsleyfis eða laga og reglugerða er um 
starfsemina gilda. Um er að ræða frávik sem fylgt er sérstaklega eftir við eftirfylgni.

Ábending er skráð ef ekki er skýrt að um frávik sé að ræða en um er að ræða ástand sem heilbrigðisfulltrúi 
telur vert að vekja athygli á í þágu heilsuverndar, umhverfisverndar og öryggis.

 Athugasemdir:
Þann 16. september 2019 komu fulltrúar Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur í reglubundið eftirlit með 
Fossvogsskóla. Rætt var við Árna Frey Sigurlaugsson aðstoðarskólastjóra, Aðalbjörgu Ingadóttur 
skólastjóra og Brynjar Tómassyni umsjónarmann og gengið með þeim um skólann. Húsnæðið var 
skoðað með tilliti til umgengni, viðhalds, þrifa og innivistar (rlg. 941/2002 um hollustuhætti). 
Skoðaðar voru m.a. sérgreinastofur, nokkrar kennslustofur, þeirra á meðal lausar kennslustofur, 
íþróttasalur og mötuneyti.

Þegar eftirlit fór fram voru framkvæmdir við skólann í gangi, bæði utan- og innandyra.

Vesturland
Lokað af vegna viðgerða og er ekki í notkun.

Austurland
Búið að skipta um dúk á gólfum að hluta og sólbekki. Einnig er búið að setja upp vegg tímabundið 
í miðsvæði sem verður glerveggur þegar framkvæmdum er lokið. Engar athugasemdir.

Húsnæði og búnaður
Á öllum salernum eru handþurrkublásarar.
Í skólanum er vélrænt loftræstikerfi sem er þjónustað reglulega.

Almennar kennslustofur
Engar athugasemdir gerðar.
Skólinn er kominn með þrjár lausar kennslustofur á lóðinni. Þar hefur frístundarheimilið einnig 
aðsetur og eldunaraðstöðu.

Sérgreinastofur
Heimilisfræðistofa: Hreinsiefni eru geymd í læstum skáp.

Athugasemdir



Síur í háfum settar einu sinni í mánuði í uppþvottavél. Engar athugasemdir

Þarf að loka tengli við salerni við heimilisfræðistofu.  Frávik 

Skv. grein 6.1. í samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir grunnskóla segir:  Rekstraraðila 
er skylt að fyrirbyggja slys og leita allra leiða til að gera húsnæði, lóð, aðstöðu og búnað 
þannig úr garði að það sé sem öruggast fyrir börn.

Vantar varahlut í viftur og eru hávar því ekki að virka sem skildi. Loftað út í gegnum glugga. 

Lagfærist eins fljótt og auðið er. Ábending
Í eftirliti kom í ljós að viðarspýta lokaði loftræstirist í búri að hluta. Tekin í eftirliti en 

nauðsynlegt er að þrífa rist eins fljótt og auðið er. Ábending
Vantar hitamæli til að fylgjast með hitastigi kælis í heimilisfræðistofu. Reglulega þarf að taka 

hitastig kælis. Var brugðist við athugsemdinni við eftirlit. Frávik
Skv. grein 5.1 í í samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir grunnskóla segir:  Fara skal að 
ákvæðum matvælareglugerðar um matvælaeftirlit og hollustuhætti við framreiðslu og 
dreifingu matvæla

Námsver (áður tölvustofa): Eru með fartölvur og spjaldtölvur. Engar athugasemdir.
Tónmennt: Engar athugasemdir.
Hjúkrunaraðstaða:  Er inn af námsveri. Hjúkrunarfræðingur frá heilsugæslunni. Engar 
athugasemdir.
Myndmennt: 

Efnavara í geymslu sem er læst. 

Hægt að loka fyrir brennsluofn. 

Þörf á viðhaldi á tröppum utandyra niður að myndmenntastofu. Frávik

Vantar hlíf á ljós við inngang. Frávik 

Gólfdúkur bólginn í skólastofu við útgang. Þarf að kanna hvort þar sé raki undir. Frávik

Skv. grein 2.1. í samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir grunnskóla segir:  Húsnæði skal 
vera vel við haldið.

Smíðastofa:  
Frásog frá vélum í lagi og persónuhlífar til staðar. Engar athugasemdir.

Augnskol var ekki til staðar. Ábending

Efnavara ekki í læstum skáp. Frávik

Skv. grein 8.3. í samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir grunnskóla segir: Lyf og hættuleg 
efni skulu geymd þar sem börn ná ekki til. 

Textílstofa: Engar athugasemdir.

Önnur rými
Bókasafn:  Búið að fjarlægja þær bækur sem voru með ummerkjum um raka en aðrar voru 
hreinsaðar. Engar athugasemdir.
Búland frístund og lausar kennslustofur: Engar athugasemdir.

Í eftirliti kom fyrirspurn um það hvort HER gerði athugasemd við það að hafa handspritt inni á 

salernum í Búlandi.
Íþróttahús: 

Framkvæmdir standa yfir á þaki og hefur þurft að þrífa salinn oftar vegna þess.

Hefur verið notaður undir almenna kennslu á meðan að viðhald á kennslustofum í gangi. 

Búningsklefar: Tæma þarf búningsklefa áður en salur verður tekin í notkun sem íþróttasalur. 

Ábending
Einhverjir kaðlar slitnir.  Frávik

Skv. grein 2.1. í samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir grunnskóla segir:  Húsnæði skal 
vera vel við haldið.

Komnar hlífar á ljósabúnað í íþróttasal. Ekki er gerð athugasemd við það fyrirkomulag. 

Matsalur:
Loft hafa verið klædd með einhvers konar gipsmulningi til að bæta hljóðvist í rýminu. 

Mögulegt er þó að efnið muni safna ryki. Ábending
Minnt er á að í grein 4.3 í samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir grunnskóla segir: 
Gólfefni og annar frágangur húsnæðis skal vera þannig að þrif séu auðveld.

Opið er fyrir ofan loftræstistokk í matsal. Mælst er til þess að rýminu sé lokað til að fyrirbyggja 

rykuppsöfnun. Að öðrum kosti þarf að þrífa þá ofanfleti a.m.k. árlega. Ábending

Umgengni og þrif
Þrif eru aðkeypt. Engar athugasemdir við umgengni og þrif við eftirlit.

Sums staðar hefur verið málað yfir loftplötur en ekki allsstaðar. Ekki víst að það standi til að 



gera allsstaðar. 
HER óskar eftir upplýsingum um það hvort að mála eigi yfir allar loftplötur í skólanum og 
ef ekki hvernig er staðið að mati á því hvort þurfi að mála eða ekki. Óskar HER eftir 
ofangreindum upplýsingum ekki síðar en 15. október n.k. og skulu þær sendar á netfangið 
helgi.gudjonsson@reykjavik.is eða á heilbrigdiseftirlit@reykjavik.is

Loftræstikerfi
Búið er að skipta um loftræstikerfi í stórum hluta skólans. Er þjónustað reglulega og skipt um síur 
árlega.

Að sögn skólastjóra virkar kerfið ekki sem skildi í heimilisfræðistofu og er það í ferli að 

lagfæra það.
Þrífa þarf loftræstiristar í leirbrennslurými við myndmenntastofu og í búri við 

heimilisfræðistofu. Frávik
Skv. grein 4.4. í samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir grunnskóla segir:  Loftræsikerfi 
skal halda við og hreinsa reglulega.

Lóðaeftirlit
Óskað var eftir síðustu eftirlitsskýrslu vegna lóðaeftirlits og er hún meðfylgjandi.

Umsjónarmaður er með eftirlit með skólalóð, en ekki skráningu, sem þarf að lagfæra. Frávik 

Það þarf að vera  reglubundin yfirlitsskoðun og slysaskráning á lóð/leiksvæði skólans, sbr. 
viðauka III í reglugerð nr. 942/2002 um öryggi leikvallatækja og leiksvæða og eftirlit með þeim 
(https://goo.gl/GMN9Qx).

Nánar um hlutverk starfsmanna skólans við innra eftirlit, og hvað á að skoða við það eftirlit, 
sjá síðu 29-30 í handbók um velferð og öryggi barna í grunnskólum (https://goo.gl/mUag7e). 
Ábending.

Varðandi upplýsingar um skoðun leiktækja og gátlista sjá vefsíðu Umhverfisstofnunar um 
leiksvæði (https://www.ust.is/atvinnulif/hollustuhaettir/leiksvaedi/). Ábending.

Kröfur

Á einungis við starfsleyfiskyld fyrirtæki í Reykjavík. Niðurstaða er birt á heimasíðu Heilbrigðiseftirlits 
Reykjavíkur að loknum andmælarétti.  Jafnframt er hægt að óska eftir að fá eftirlitsskýrslu senda

5 - Kröfur uppfylltar / fáeinar ábendingar 
4 - Fáein frávik / ábendingar
3 - Frávik / ábendingar
2 - Aðkallandi frávik / ábendingar
1 - Starfsemi takmörkuð / stöðvuð að hluta
0 - Starfsemi stöðvuð

Hollustuhættir: 3
Matvæli: 3
Mengunarvarnir: Á ekki við
Heildareinkunn: 3

Niðurstaða eftirlits
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