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Borgarráð

       

Stýrihópur og samráðsvettvangur um mótun menntastefnu - Endurskipan

Óskað er eftir að borgarráð tilnefni fulltrúa fyrir alla flokka í borgarstjórn Reykjavíkur í 
stýrihóp og samráðsvettvang um mótun menntastefnu.

Greinargerð: 
Á fundi borgarstjórnar þann 10. janúar 2017 var samþykkt tillaga borgarstjóra um mótun 
menntastefnu Reykjavíkurborgar til 2030. Tillagan fól m.a. í sér að skipaður verði stýrihópur 
fulltrúa allra flokka í borgarstjórn sem beri ábyrgð á framkvæmd vinnunnar ásamt 
verkefnastjórn þar sem sæti eigi fulltrúar skóla- og frístundasviðs og teymi innlendra og 
erlendra ráðgjafa undir forystu Pasi Sahlberg frá Finnlandi, með það fyrir augum að byggt 
verði á bestu þekkingu. Jafnframt að óskað verði eftir tilnefningum í sérstakan 
samráðsvettvang frá félögum stjórnenda, kennara, foreldra og nemenda sem tengjast skóla- 
og frístundastarfi borgarinnar. 

Stýrihópur og samráðsvettvangur um mótun menntastefnu voru skipaðir með erindisbréfum 
borgarstjóra dags. 27. febrúar 2018.

Dagur B. Eggertsson

     

Hjálagt:
Erindisbréf stýrihóps og samráðsvettvangs um mótun menntastefnu Reykjavíkurborgar til 2030.
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Stýrihópur um mótun menntastefnu Reykjavíkurborgar til 2030 
 
Ábyrgðarmaður: 
Borgarstjórinn í Reykjavík. 
 
Hlutverk: 
Stýrihópurinn ber ábyrgð á vinnu við mótun menntastefnu Reykjavíkurborgar til 2030. Markmið 
vinnunnar er að ná breiðri samstöðu um mikilvægustu markmið, brýnustu úrbætur og aðgerðir í 
menntamálum borgarinnar, með áherslu á hag barna og ungmenna í skólasamfélaginu. 
 
Helstu verkefni: 
Halda utan um, stýra og tryggja að eftirfarandi vinna eigi sér stað: 

• Greining á stöðu menntamála í borginni. 
• Mótun tillögu að framtíðarsýn og meginmarkmiðum í menntamálum borgarinnar til ársins 

2030. 
• Gerð tillögu að forgangsröðun aðgerða og aðgerðaráætlun um framkvæmd þeirra til þriggja 

ára.  
• Náið samstarf við verkefnastjórn, samráðsvettvang, ráðgjafateymi og fulltrúa helstu aðila sem 

koma að og eiga hagsmuna að gæta í skóla- og frístundastarfi á vegum borgarinnar. 
 
Stýrihópinn skipa: 
Skúli Helgason, fulltrúi Samfylkingar (formaður) 
Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, fulltrúi Viðreisnar 
Eyþór Laxdal Arndals, fulltrúi Sjálfstæðisflokks 
Dóra Björt Guðjónsdóttir, fulltrúi Pírata 
Líf Magneudóttir, fulltrúi Vinstri grænna 
Kolbrún Baldursdóttir, fulltrúi Flokks Fólksins 
Sanna Magdalena Sönnudóttir, fulltrúi Sósíalistaflokksins 
Vigdís Hauksdóttir, fulltrúi Miðflokksins 
 
Verkefnastjóri: 
Hrönn Pétursdóttir verkefnastjóri. 
 
Til ráðgjafar og samstarfs: 

• Verkefnastjórn sem í eiga sæti fulltrúar skóla- og frístundasviðs og teymi innlendra og 
erlendra ráðgjafa undir forystu Pasi Sahlberg. 

• Samráðsvettvangur skipaður fulltrúum skóla- og frístundaráðs, kjörnum fulltrúum og 
áheyrnarfulltrúum, undir forystu Dags. B. Eggertssonar borgarstjóra. 

• Hagsmunaaðilar í skóla- og frístundastarfi. 
 
Starfstímabil: 
Starfshópur skili ábyrgðarmanni lokaskýrslu eigi síðar en 15. nóvember 2018. 
 

Reykjavík, [Dags.] 
 
 
 
 

Dagur B. Eggertsson 
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Samráðsvettvangur um mótun menntastefnu Reykjavíkurborgar til 2030 
 
Ábyrgðarmaður: 
Borgarstjórinn í Reykjavík. 
 
Hlutverk: 
Bera ábyrgð á greiningu og mótun megináherslna við gerð menntastefnu Reykjavíkurborgar til 
2030. 
 
Markmið: 
Markmið vinnunnar er að ná breiðri samstöðu um mikilvægustu markmið, brýnustu úrbætur og 
aðgerðir í menntamálum borgarinnar, með áherslu á hag barna og ungmenna í 
skólasamfélaginu. 
 
Helstu verkefni: 

• Umræður og greining fyrirliggjandi gagna um stöðu og einkenni skóla- og 
frístundastarfs í borginni 

• Móta sameiginlega framtíðarsýn og megináherslur menntastefnu með hliðsjón af 
niðurstöðum gagnaöflunar úr skólasamfélaginu. 

• Móta sameiginlega aðgerðaráætlun menntastefnu í samstarfi við stýrihóp og með 
hliðsjón af niðurstöðum gagnaöflunar úr skólasamfélaginu. 

 
Fulltrúar í samráðsvettvangi: 
Skúli Helgason, Samfylkingin 
Pawel Bartoszek, Viðreisn 
Örn Þórðarson, Sjálfstæðisflokkurinn 
Alexandra Briem, Píratar 
Líf Magneudóttir, Vinstri Grænir 
Katrín Atladóttir, Sjálfstæðisflokkurinn 
Valgerður Sigurðardóttir, Sjálfstæðisflokkurinn 
Sigríður A. Jóhannsdóttir, Samfylking 
Gunnlaugur Bragi Björnsson, Viðreisn 
Elín Oddný Sigurðardóttir, Vinstri Grænir 
Rannveig Ernudóttir, Píratar 
Marta Guðjónsdóttir, Sjálfstæðisflokkurinn 
Kolbrún Baldursdóttir, Flokkur Fólksins 
Sanna Magdalena Mörtudóttir, Sósíalistaflokkurinn 
Fulltrúi skólastjóra 
Fulltrúi leikskólastjóra 
Fulltrúi kennara 
Fulltrúi starfsfólks í leikskólum 
Fulltrúi stjórnenda frístundamiðstöðva 
Fulltrúi starfsfólks í frístundastarfi 
Fulltrúi foreldra grunnskólabarna 
Fulltrúi foreldra leikskólabarna 
Fulltrúi Reykjavíkurráðs ungmenna 
Jón Atli Benediktsson, rektor Háskóla Íslands 
Ari Kristinn Jónsson, rektor Háskólans í Reykjavík 
Fríða Björk Ingvarsdóttir, rektor Listaháskóla Íslands 



 

Ráðgjafateymi 
 
Formaður samráðsvettvangs: 
Dagur B. Eggertsson 
 
Verkefnastjóri: 
Hrönn Pétursdóttir verkefnastjóri. 
 
Til ráðgjafar og samstarfs: 
Náið samstarf við stýrihóp, verkefnastjórn, ráðgjafateymi og fulltrúa helstu aðila sem koma að 
og eiga hagsmuna að gæta í skóla- og frístundastarfi á vegum borgarinnar. 
 
Starfstímabil: 
Starfshópur skili ábyrgðarmanni lokaskýrslu eigi síðar en 15. nóvember 2018. 
 

Reykjavík, [Dags.] 
 
 
 
 

Dagur B. Eggertsson 
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