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Inngangur 

Tildrög skýrslunnar eru að fræðsluráð Reykjanesbæjar skipaði starfshóp í janúar 2020 til að 

skoða kosti og möguleika á að taka börn á aldrinum 12-24 mánaða inn í leikskóla bæjarins. 

Hlutverk hópsins samkvæmt erindisbréfi var:  

Hópnum var ætlað að skoða ítarlega kosti og galla annars vegar ungbarnaleikskóla og hins 

vegar að setja á stofn ungbarnadeildir í leikskólum sveitarfélagsins. Skoða skyldi fagleg 

sjónarmið ásamt hagkvæmi út frá fjárhagslegu sjónarmið. Einnig var hópnum ætlað að skoða 

nýtingu á því leikskólahúsnæði sem fyrir er í sveitarfélaginu með 12 mánaða börn í huga. 

Faghópinn skipuðu: Anna Lydía Helgadóttir, fulltrúi leikskólakennara, Kristinn Jakobsson frá 

hagdeild Reykjanesbæjar, Ingibjörg Guðjónsdóttir fulltrúi leikskólastjóra, Ingibjörg Bryndís 

Hilmarsdóttir leikskólafulltrúi og Ólöf K. Guðmundsdóttir kennsluráðgjafi frá fræðslusviði 

Reykjanesbæjar.  

Haldnir voru fimm fundir þar sem hópurinn hittist og fór yfir málin. Sif Stefánsdóttir 

aðstoðarleikskólastjóri á ungbarnaleikskólanum Ársól í Reykjavík kom á einn fund og ræddi 

við hópinn um kosti og galla ungbarnaleikskóla. Í Ársól dvelja börn á aldrinum 12-24 

mánaða. Guðlaugur Sigurjónsson, sviðstjóri umhverfissviðs Reykjanesbæjar sat einnig einn 

fund með hópnum. 

Í dag eru um 150 börn hjá dagforeldrum og má búast við að mikill meirihluti foreldra myndi 

velja leikskólapláss fyrir barn sitt frekar en dvöl hjá dagforeldri bæði vegna stöðugleika og 

kostnaðar. 

Hjá sveitarfélögum á Íslandi hefur þróunin verið sú síðustu ár að flest þeirra eru farin að taka 

inn börn á aldrinum 12-14 mánaða. 

Til að Reykjanesbær geti komið til móts við foreldra eftir að fæðingarorlofi lýkur er ljóst að 

fjölga þarf verulega leikskólaplássum í bæjarfélaginu. Mikilvægt er að hefja þá uppbyggingu 

strax bæði með breytingum á því húsnæði sem fyrir er þar sem því verður við komið og leggja 

þarf drög að byggingu leikskóla í Keflavíkurhverfi sem fyrst. 

 

Mikilvægt að hafa í huga  

Eftirfarandi eru atriði sem mikilvægt er að hafa í huga þar sem ung börn á aldrinum 12-24 

mánaða dvelja, hvort sem það er á ungbarnaleikskóla eða á deild innan leikskóla:  

 Börnin séu ekki fleiri en 15-16 á deild  

 Huga þarf að góðri vinnuaðstöðu fyrir kennara og börn  

 Æskilegt er að það sé hiti í gólfum þar sem ung börn eru, þau eru mikið á gólfinu  

 Það þurfa að vera nokkur rými í skólanum svo sé hægt sé að skipta barnahópnum í 

litla hópa 

 Mikilvægt er að útisvæði taki mið af ungum aldri barna 

 Ungbarnaleikskóli verði aldrei stærri en fyrir 48-50 börn, annað er of stór starfseining 

fyrir slíka starfsemi. 

 Sveitarfélagið þarf að setja ákveðnar reglur um vistun á ungbarnadeildum eða 

leikskóla (lengd vistunartíma sé ekki meira er 8 klst.).  
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Menntamálráðuneytið hefur gefið út reglugerð um lágmarksaðstöðu  frá 2009 

um leikskóla. 

Til nauðsynlegrar lágmarksaðstöðu í leikskólum telst: 

a. deildarrými og viðeigandi aðstaða, búnaður og tækjakostur fyrir leik, nám og hvíld barna 

samkvæmt lögum um leikskóla og aðalnámskrá leikskóla, 

b. rými fyrir sérfræðiþjónustu vegna barna með sérþarfir, 

c. fjölnotarými til hreyfileikja, þjálfunar, listsköpunar og annarra viðburða, 

d. aðstaða til að neyta málsverða, 

e. aðskilin hreinlætisaðstaða fyrir börn og starfsfólk, 

f. þurrkaðstaða fyrir fatnað barna og starfsfólks, 

g. afmörkuð og skipulögð skólalóð með áherslu á sem mesta fjölbreytni í leik- og námsaðstöðu 

með tilliti til mismunandi aldurshópa og þarfa, þ.m.t. þarfa fatlaðra barna, 

h. vinnurými fyrir leikskólastjóra, aðstoðarleikskólastjóra og annað starfsfólk, 

i. setustofa fyrir starfsfólk. 

 

Ungbarnaleikskóli 

Ef af byggingu ungbarnaleikskóla verður verður að hanna hann sérstakalega fyrir ung börn 

með öllum þeim þörfum sem tilheyra þeim aldri.  Nú þegar hefur verið leitað í bæjarfélaginu 

eftir húsnæði sem gæti hentað fyrir ungbarnaleiksóla. Ekki hefur enn fundist húsnæði sem 

hentar fyrir slíka starfsemi. 

Slíkur skóli væri lítil starfseining þar sem væru 48-50 börn á þremur deildum og um það bil 

13 starfsmenn.  

 Ungbarnaleikskóli er góður kostur fyrir foreldra sem fá pláss fyrir barn sitt. 

 

Kostir 

 Mikil nánd barna við kennara 

 Tækifæri til að skapa tilfinningatengsl og trúnaðartraust milli barna, foreldra og kennara 

í leikskólanum. 

 Börnin væru í litlum barnahóp 

 Aðeins einn árgangur í skólanum í einu 

 Góðar aðstæður til að vinna með þroskaþætti barna á ákveðnum aldri eins og málþroska, 

hreyfiþroska og tilfinningaþroska 

 Góð aðstaða til aða vinna með ung börn 

 Fleiri rými svo hægt væri að skipta börnunum í litla hópa. Við það skapast betri 

vinnuaðstæður fyrir ung börn. 
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Ábendingar 

 Börnin fara í annan leikskóla þegar þau verða tveggja ára 

 Það væri aldrei pláss fyrir allan árganginn í einum ungbarnaleikskóla. Í hverjum 

árgangi eru um 200 börn  

 Hvaða foreldrar væru í forgangshópi inn á ungbarnaleikskóla? 

 Dýrari í rekstri en til dæmis auka deild við leikskóla. Þyrfti stjórnendur og matráð sem 

annars væru til staðar í þeim leikskólum sem þegar eru starfræktir 

 Hár byggingakostnaður fyrir fámennan hóp  

 Inntaka nýrra barna þyrfti að vera með fastara formi en gengur á almennum 

leikskólum eða tvisvar á ári 

 Vantar leikskólakennara 

 

Að bæta deild við þá leikskóla sem fyrir eru í bæjarfélaginu 

Við teljum nauðsynlegt ef deild/um verður bætt við þá leikskóla sem við höfum nú þegar, þarf 

það að vera bygging sem væri áföst við skólabygginguna eins og hún er í dag. Ekki sér 

hús/eining úti á lóð leikskólans. Þar sem unnið er með börn frá 12 mánaða aldri þurfa sömu 

aðstæður að vera til staðar eins og um ungbarnaleikskóla væri að ræða, góð aðstaða til 

ummönnunar og leiks auk gólfhita. 

Ekki er hægt að bæta deildum við alla leikskóla bæjarins þar sem lóðir og húsnæði skólanna 

bjóða ekki upp á það.  Hafa þarf í huga að þegar leikskólar eru stækkaðir að æskilegur fjöldi 

barna í leikskólunum sé 100-120 börn. 

Við leikskólann Garðasel væri kostur að bæta við deild fyrir börn á aldrinum 12-24 mánaða. 

Umhverfi skólans og húsnæði bjóða upp á það. Auk þess er leikskólastjóri áhugasamur um 

slíkt starf í sínum skóla. 

Einnig eru leikskólar eins og Akur, Skógarás og Völlur sem hafa sýnt áhuga á að vera með 

ungbarnadeild.  

 

Kostir 

 Í leikskólunum eru bæði leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri 

 Fagþekking er til staðar og fastmótað leikskólastarf 

 Eldhús og matráður til staðar 

 Samfella í leikskólanáminu frá 12 mánaða til 6 ára 

 Börnin fara yfir á aðrar deildar innan leikskólans þegar dvöl á ungbarnadeild lýkur 

 Börn og foreldrar þekkja starfsfólk og starfsemi skólans þegar börnin verða tveggja 

ára 

 Börnin verða öruggari með sama barnahóp þegar þau færast á eldri deildir innan 

leikskólans 
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Ábendingar 

 Ef það eru ekki ungbarnadeildir við alla leikskóla þurfa foreldrar að færa barn sitt milli 

leikskóla við 2ja ára aldur vegna hverfaskiptingar eða óska um sérstakar áherslur í 

leikskólastarfinu 

 Hverjir eiga að fá forgang, eru það þeir sem ætla að vera áfram á leikskólanum eða 

búa í hverfinu? Eða verður farið eftir kennitölu barns eins og er núna? 

 

Að stækka leikskólana innan frá 

Sú hugmynd kom fram í starfshópnum að stækka leikskólana innan frá þannig að skólarnir 

tækju inn yngri börn og þá væru færri börn í hverjum árgangi.  

Mögulega er það ekki hægt í öllum skólum þar sem fastmótað starf býður ekki upp á það 

nema með miklum breytingum. 

Best væri að leikskólastjórar kæmu með tillögur um hvaða breytingar væri hægt að gera í 

hverjum skóla. Í framhaldi af þeirri vinnu þarf að gera heildarkostnaðaráætlun á 

framkvæmdina þar sem allt er tekið til s.s. lóð, bílastæði og starfsmannaaðstaða. 

Til þess að þessi hugmynd myndi ganga upp þyrfti að byggja fleiri leikskóla og byrja í 

Keflavíkurhverfi. Það segir sig sjálft að um leið og við fækkum í hverju aldursbili á 

sérhverjum leikskóla þar sem við höfum verið með börn frá 2-6 ára mun þeim plássum fækka 

um 15 til 16 þar sem inn koma börn á aldrinum 12-18 mánaða til 2ja ára. 

Þeir skólar sem geta nú þegar tekið inn 18 mánaða börn eru Akur, Völlur og Stapaskóli. 

 

Kostir 

 Börnin kæmust á aldrinum 12 til 18 mánaða inn í þann leikskóla sem foreldrar velja 

 Samfella verður í námi barnsins 

 Fagleg þekking væri til staðar innan leikskólans  

 Félagsþroski yrði betri 

 Meira öryggi og stöðuleiki fyrir börn og foreldra 

 Hagstæð rekstrareining 

 Stjórnendur til staðar  

 Eldhús og matráður til staðar  

 

Ábendingar 

 Vantar fleiri leikskólapláss í bæjarfélagið 

 Byggja þarf nýjan leikskóla sem fyrst 

 Ekki allir leikskólar sem geta gert þessa breytingu vegna húsnæðis 

 Lóðir allra leikskóla bjóða ekki upp á breytingu þannig að hægt sé að útbúa sér 

leiksvæði fyrir þennan aldurshóp 
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Yfirlit yfir leikskóla í Reykjanesbæ varðandi inntöku barna á aldrinum 

12-24 mánaða 

 

Akur 

Akur er rekin af Hjallastefnunni með þjónustusamning við Reykjanesbæ. Í skólanum eru 130 

-137 börn og þar starfa 38 starfsmenn.  Á Akri hafa verið tekin inn 18 -24 mánaða gömul börn 

síðustu árin og býður bæði húsnæði og starfsemi upp á það. Heildarfjöldi barna hverju sinni er 

háð samþykki Reykjanesbæjar. Möguleiki er að taka inn 12 mánaða gömul börn með 

breytingum á húsnæði. 

 

 

 



Fræðslusvið Reykjanesbæjar júní 2020 
 

Garðasel  

Leikskólinn starfar eftir Heilsustefnu Unnar Stefánsdóttur. Leikskólinn er fjögurra deilda, þar 

dvelja  95 börn og starfsmenn eru 29. Í Garðaseli er góð starfsmannaðstaða og innviðir góðir. 

Við Garðasel væri góður kostur að bæta við einni deild fyrir börn frá 12- 24 mánaða. 

Leikskólastjóri er jákvæður og hefur áhuga á að bæta við deild fyrir ung börn. Huga þyrfti að 

fjölgun bílastæða við Nónvörðu. 

Á myndinni hér fyrir neðan má sjá dæmi um hvar viðbygging gæti komið við Garðasel. 

Innviðir skólans þola vel viðbyggingu og hefur leikskólastjóri myndað sér skoðanir á að 

tengja viðbyggingu við fataklefa fyrir miðjum skólanum. 
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Gimli  

Gimli er rekin af Karen ehf. með þjónustusamning við Reykjanesbæ. Í skólanum eru 80-86 

börn og þar starfa 23 starfsmenn. Heildarfjöldi  barna hverju sinni er háð samþykki 

Reykjanesbæjar. Húsnæði og umhverfi leikskólans býður ekki upp á inntöku barna frá 12 

mánaða aldri nema með miklum breytingum og tilkostnaði við húsnæði. Möguleiki væri að 

fækka í öðrum aldurshópum með sveigjanleika í starfi en þar kæmi alltaf til mikill kostnaður 

vegna breytinga á húsnæði. Ekki hentugur stækkunarkostur, búið að stækka skólann nú 

þegar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fræðslusvið Reykjanesbæjar júní 2020 
 

Heiðarsel 

Leikskólinn starfar eftir Heilsustefnu Unnar Stefánsdóttur. Leikskólinn er fjögurra deilda og 

þar dvelja 90 börn og starfsmenn eru 31.  Búið er að bæta lausri kennslustofu við skólann sem 

tengd er við aðalhúsið og bíður byggingin ekki upp á viðbætur nema með miklum breytingum 

og kostnaði. Möguleiki væri að taka inn börn frá 12 mánaða með fækkun í öðrum árgöngum, 

sveigjanleika í starfi og endurbótum á húsnæði. Ekki góður stækkunarkostur, búið að stækka 

skólann nú þegar. 
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Hjallatún 

Hjallatún er sex deilda leikskóli. Þar er starfað út frá Fjölgreindarkenningu Howard Gardner. Í 

leikskólanum dvelja 114/116 börn og þar starfa 33 starfsmenn. Skoðað hefur verið að stækka 

Hjallatún og væri þá hægt að taka inn börn á aldrinum 12-24 mánaða. Ef það yrði gert yrði að 

taka allt húsnæði skólans og endurhanna það og skipuleggja. Vinnuaðstaða starfsmanna er lítil 

og hljóðvist í matsal ekki góð. Skipulags- og framkvæmdalega séð góður kostur til stækkunar 

en skólinn verður þá orðinn mjög stór. 
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Holt 

Leikskólinn Holt er fjögurra deilda leikskóli sem starfar eftir Reggio Emilia. Á Holti  eru 86 

börn og 26 starfsmenn. Þar er starfsmannaaðstaða í lausri kennslustofu á lóð skólans. 

Möguleiki væri að taka inn börn frá 12 mánaða með fækkun í öðrum árgöngum, sveigjanleika 

í starfi og endurbótum á húsnæði skólans með þarfir ungra barna að leiðarljósi. Þennan skóla 

er búið að stækka í tvígang undanfarin ár. Nægt pláss er þarna en það þyrfti að huga vel að 

stækkunar möguleikum, eða breytingum. 
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Skógarás 

Skógarás er rekinn af Skólum ehf. með þjónustusamning við Reykjanesbæ. Þar er starfað eftir  

Heilsustefnu Unnar Stefánsdóttur. Í leikskólanum eru 80 börn og þar starfa 22 starfsmenn. Þar 

er starfsmannaaðstaða góð og þar væri möguleiki að taka inn börn frá 12 mánaða aldri með 

fækkun í öðrum árgöngum, sveigjanleika í starfi og endurbótum á húsnæði sem tekur mið af 

svo ungum börnum.  Lóð leikskólans leyfir ekki stækkun á húsnæði.  

 

 

 

 

 

Stapaskóli 

Byrjað verður haustið 2020 að taka inn um 50  börn frá 18 mánaða til 6 ára. Þegar 

skólahúsnæðið verður fullbyggt verður hægt að taka inn börn frá 12 mánaða aldri. 
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Tjarnarsel 

Í Tjarnarseli er fjögurra deilda leikskóli með 78 börn og 25 starfsmenn. Þar eru  útinám og 

vettvangsferðir hluti af skipulögðu starfi skólans auk Orðaspjalls. Húsnæði og umhverfi 

leikskólans býður ekki upp á inntöku barna frá 12 mánaða aldri nema með  miklum 

breytingum á húsnæði. Möguleiki væri að fækka í öðrum aldurshópum með sveigjanleika í 

starfi en þar kæmi alltaf til mikill kostnaður vegna breytinga á húsnæði. Vinnuaðstaða 

kennara er lítil og léleg, þar er ekkert viðtalsherbergi. Öll rými þröng auk þess sem lóðin er 

lítil. Tjarnarsel er óheppilegt til stækkunar. 
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Vesturberg 

Vesturberg er fjögurra deilda leikskóli með 93 börn og starfsmenn eru 28 alls. Í leikskólanum 

er svokallað flæði þar sem börnin geta valið sér svæði um allan skólann. Í Vesturbergi hafa 

verið tekin inn börn frá 18-20 mánaða, þar er mikill sveigjanleiki sem býður upp á að yngri 

börn komist inn í leikskólann. Þar ætti að vera hægt að taka inn yngri börn með breytingum á 

skipulagi  og húsnæði sem myndi henta fyrir börn frá 12 mánaða. Með slíku fyrirkomulagi 

væru færri börn í hverjum árgangi. Sviðsstjóri umhverfissviðs mælir ekki með viðbyggingu 

við þetta húsnæði. 
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Völlur  

Völlur er rekin af Hjallastefnunni með þjónustusamning við Reykjanesbæ. Í skólanum eru 100 

börn og þar starfa 27 starfsmenn.  Á Velli hafa verið tekin inn 18 -24 mánaða gömul börn 

síðustu árin og býður húsnæði og starfsemi upp á það. Heildarfjöldi barna hverju sinni er háð 

samþykki Reykjanesbæjar. Möguleiki er að taka inn 12 mánaða gömul börn með breytingum 

á húsnæði með þarfir ungra barna í huga. 
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Tillögur starfshóps 

1. Byggja eina deild við leikskólann Garðasel fyrir börn á 

aldrinum 12 -24 mánaða. Setja á fjárhagsáætlun 2021. 

Til að þetta gangi þarf að: 

 -Staðsetja viðbyggingu 

                     -Gera deiliskipulagsbreytingu eða grenndarkynningu 

                     -Kostnaðarmeta og óska eftir fjármagni 

2. Bygging leikskóla í Keflavíkurhverfi er nauðsynleg svo hægt sé 

að stækka aðra leikskólana bæjarins innan frá. Setja á 

fjárhagsáætlun 2021.  

           Til að þetta gangi þarf að: 

                     -Staðsetja byggingu 

                     -Gera aðal/deiliskipulagsbreytingu. 

  -Setja á fjárhagsáætlun 

                    3. Breyta húsnæði þeirra leikskóla sem hægt er að stækka innan 

 frá með því að bjóða börnum frá 12 mánaða leikskólavist.  

 Til að það gangi þarf að: 

                      -Útfæra og kostnaðarmeta. 

   -Setja á fjárhagsáætlun 

4. Gera nýjan þjónustusamning haustið 2020 við leikskólana 

Akur, Völl, Gimli og Skógarás um inntöku barna á aldrinum 

12-24 mánaða 

 

5. Nýbygging ungbarnaleikskóla sem væri fyrir 50 börn  
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Við fjölgun leikskólaplássa/leikskóla þarf að hafa eftirfarandi í huga 
 

 Þéttingarsvæði Reykjanesbæjar samkvæmt aðalskipulagi 

 Hvar er best að byggja nýja leikskóla, hvar er þörfin mest ? 

 Skoða hvort breytingar á núverandi húsnæði verði kostnaðarsamari en að byggja nýjan 

leikskóla 

 Hver er ávinningurinn með breytingunum með tilliti til fjölgunar barna og inntöku 

barna frá 12 mánaða aldri? 

 

Samantekt á mögulegum úrbótum  

Tafla unnin af Kristni Jakobssyni, hagdeild Reykjanesbæjar 

 

 

 

 

Rekstur Fjöldi í dag Starfsmenn

Inntekinn 

aldur í dag Nýr leikskóli

Stækkun innan 

frá Byggja við

Nýr skóli 

Hlíðarhverfi Leikskóli

Mögulega 

120 börn 30 12m-6 ára Nýr leikskóli

Garðasel

Heilsustefna 

RNB 95 29 2-6 ára Vel möguleg og áhugi á deild já æskilegt

Heiðarsel

Heilsustefna 

RNB 90 31 2-6 ára

Möguleiki að stækka innan frá  með 

fækkun í árgögnum og endurbótum á 

húsnæði Já Nei

Tjarnarsel RNB 78 25 2-6ára

Húsnæði og umhverfi býður ekki upp 

á stækkun. Möguleika á fækka í 

öðrum aldurshóp en þröf á 

verulegum breyting húsnæðis.

já en 

kostnaðarsöm Nei

Vesturberg RNB 93 28 18m-6 ára

Sveigjanlegur. Flæði. Fækka börnum í 

árgangi já já

Hjallatún 

Fjölgreindar-

kenningu HG 116 33 2-6 ára

Endur hönnun á húsnæð. Möguleg 

stækkun húsnæðis já

já. Líklega 

besti 

kostur 

fyrir 

stækkun

Stapaskóli

Heilstæður 

skóli 12m-

16ára 50 Nýr skóli

18m til 6 ára 

til að byrja 

með

Eftir er að byggja leikskólahluta sem 

mun taka mið að þörfum ungbarna

Gimli

Þjónustu 

samnin. 

Karen ehf 86 23 2-6 ára Ekki möguleiki á stækkun

já en 

kostnaðarsöm Nei

Holt 

Reggio 

Emilia RNB 86 26 2-6 ára

möguleiki að taka 12m börn með 

fækkun endurbótum á húsnæði Já já

Akur

Þjónustu 

samnin. 

Hjallastefna 137 38 18m -6 ára Með breytingu á húsnæði Já Nei

Völlur 

Þjónustu 

samnin. 

Hjallastefna 100 27 18m-6ára

Húsnæði og starfsemi býður uppá 

fjölgun Já  Nei

Skógarás

Þjónustu-

samning. 

Skólar ehf. 80 22 2-6 ára

möguleiki að taka 12m börn með 

fækkun endurbótum á húsnæði. 

Hægt að bæta við deild fyrir 12 m 

börn Já

Lóð leyfir 

ekki 

stækkun 

Á
sb

rú
N

ja
rð

ví
k 

K
ef

la
ví

k

Nýr skóli 

Nýr skóli 
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Fylgiskjöl 

1. https://www.reykjanesbaer.is/static/files/Fundargerdir/fraedslurad/2020/329/03_1-

erindisbref_faghopur_ungbarnadeildir_ungbarnaleikskolar.pdf 

2. Skýrsla starfshóps vegna þingsályktunar um leikskóla að loknu fæðingarorlofi 

 

Heimildir 

Skýrsla frá Menntamálaráðuneytið, útgefin 2015 

Sif Stefánsdóttir, aðstoðarleikskólastjóri á ungbarnaleikskólanum Ársól, febrúar 2020 

Guðlaugur Sigurjónsson, sviðstjóri umhverfissviðs, maí 2020 

 

 




