
Skólabyggingar á „Elliðaársvæðinu“
Vogabyggð, Bryggjuhverfi, Ósar og Höfðinn

Soffía Vagnsdóttir skrifstofustjori fagskrifskrifstofu grunnskóla





Samfélagið og skólaþróun

• Á liðnum árum hefur orðið sú þróun að sífellt 
fleiri og yngri börn sækja leikskóla.
• Á sama tíma nýta sífellt fleiri fjölskyldur sér 

þjónustu frístundaheimila fyrir börn í yngstu 
bekkjum grunnskólans.
• Löggjafinn hefur brugðist við með því að 

samræma grunnþætti starfs í leikskóla og 
grunnskóla í gegnum aðalnámskrá og gert 
sveitarfélögum að bjóða upp á þjónustu 
frístundaheimila.





Þéttleiki í byggð og þjónustu
• Þessi nýji borgarhluti boðar á margan hátt nýja sýn í 

skipulagsmálum í borginni.  
• Landnýtingarhlutfall er hátt, byggðin er mjög 

blönduð og lagning borgarlínu er ein af forsendum 
skipulags í borgarhlutanum. 
• Nýjar áherslur í skipulagi skapa tiltekið flækjustig í 

spá um íbúafjölda og aldurssamsetningu. 
Heildarbyggingartími getur verið 5-10 ár.
• Við horfum auðvitað líka til „Græna plansins“ í 

skóla- og frístundastarfi, þar sem samnýting 
fermetra, samstarf fagfólks og samlegðaráhrif í 
nýtingu húsa og umhverfis verði sem mest.



Skipulag skóla- og frístundastarfs

• Lagt er upp með að skipulag skólahalds verði með 
eftirfarandi hætti:
• Ungbarnaleikskólar

• Yngstu börnin, 1-3 ára börn (2 eða fleiri, þ.e. allt að 120 
börn í húsi)

• Tvær til Þrjár „skólatorfur“ fyrir börn 4-9 ára.
• Börn frá 4 - 9 ára (þ.e. allt að 470 börn í húsi)
• Bryggjuhverfi, sunnan Stórhöfða og á Ártúnshöfða

• Ein „skólatorfa“ fyrir 10 - 15 ára börn (5.-10. 
bekkur)
• Hús fyrir miðstig (allt að 500 nemendur)
• Hús fyrir unglingastig (allt að 500 nemendur)
• Samnýtt íþróttahús, skólasafn, matsalur ofl.



Ævintýrin í nágrenninu



Yngri barna skóli og frístundastarf

• Heilsdags- og heilsársþjónusta við 
yngstu nemendurna.
• Mikilvægt er að bregðast við ákalli 

samfélagsins  um aukið samstarf og 
sveigjanleika um nám, starf og leik 
barna.  Góðar líkur eru á því að það sé
vel gert með því að koma starfssemi 
leikskóla, yngsta stigs grunnskóla og 
frístundaheimilis fyrir undir einu þaki.  
• Slíkur skóli veitir börnum heilsdags og 

heilsárs þjónustu.  



Eldri barna skóli
• Aukið val í námi eldri nemenda þar sem skóli, félagslíf 

og íþróttir vefast saman.
• Sveigjanleiki og ríkulegt val um viðfangsefni, 

námsaðferðir, námsaðstæður og verkefnaskil.  Góður 
aðbúnaður til náms á öllum námssviðum.

• Unglingarnir vilja verða menn með mönnum, eiga 
fjölbreytt val um félaga og vini, hitta krakka með 
fjölbreytt áhugamál, geta horfið um stund í fjöldanum 
eða verið stjarna dagsins eftir því hvernig dagsformið 
er.

• Fjölbreyttur faghópur starfi innan skólans með ólíkan 
bakgrunn, kennara með sérþekkingu á ólíkum
námssviðum, frístundaráðgjafa, námsráðgjafa, 
íþróttaþjálfara, listmanna og kokka sem geta gefið 
þeim loft undir vængina og stuðlað að því að hver og 
einn unglingur fái notið styrkleika sinna.

• Mikilvægt er að í skólahúsi fyrir 10-15 ára nemendur 
sé góð aðstaða til náms á öllum námssviðum sem 
samnýtist vel starfi félagsmiðstöðva, listanáms og 
íþróttaiðkunar.



Áherslur í skóla- og frístundastarfi
• Það er spennandi tækifæri að byggja nýtt húsnæði fyrir 

skóla- og frístundastarf. 
• Við vinnum saman þvert á þjónustuna okkar (leik- grunn-

frí).
• Við leggjum áherslu á skapandi  og metnaðarfullt skóla- og 

frístundastarf.
• Við viljum njóta grænna svæða og spennandi útivistar í 

nágrenni við skóla- og frístundastarfið okkar.
• Við viljum hafa náið og mikið samtal við skipulagsvið hverfa 

um allt það sem kemur að skóla- og frístundastarfi í nýjum 
hverfum.

• Þjónusta við hverfi í uppbyggingu er tryggð í nálægum 
skólum þar til nægilegur massi nemenda er kominn til að 
opna nýjan skóla.

• Mikilvægt að skólabyggingar sé tilbúnar þegar þeim massa 
hefur verið náð.




