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Inngangur  

Hópnum, sem skipaður var í janúar 2021, var ætlað að rýna stöðuna í Laugarnes- og Langholtshverfi 
og koma með tillögur um framtíðarskipan skóla- og frístundastarfs í hverfunum. Hópnum var ætlað 
að skila af sér skýrslu fyrir lok febrúar en frestur var veittur til loka mars 2021. Hópurinn viðaði að sér 
upplýsingum og fékk m.a. kynningu frá Haraldi Sigurðssyni sérfræðingi á umhverfis- og skipulagssviði 
á stefnu um íbúðabyggð í Reykjavík til ársins 2040. Taka skal fram að í vinnu hópsins var tvennt 
hamlandi; framtíðarskipulag íþróttamannvirkja í Laugardal og framtíðarskipulag safnfrístundar fyrir 3. 
og 4. bekk í Langholtsskóla og Laugarnesskóla. Hópurinn framkvæmdi SVÓT-greiningu á alls sjö 
sviðsmyndum sem lagðar voru til í vinnu hópsins. Áttunda sviðsmyndin kom til umræðu eftir SVÓT-
greiningu en ekki var talin ástæða til að greina hana. Erindisbréf (fylgiskjal 1) og vinna starfshópsins 
var kynnt skólaráðum og starfsmönnum skólanna þriggja. Stjórnendur Kringlumýrar fengu einnig 
kynningu á erindisbréfi og vinnu starfshópsins.  

Eftir greininguna var ákveðið að setja hér fram þrjár sviðsmyndir og fjalla um svót greiningu þeirra: 
I. Skólarnir þrír haldi sér í núverandi mynd og byggt verið við þá alla til að mæta auknum 

nemendafjölda á næsta áratug í skólahverfunum í takt við forsagnir (fylgiskjöl 2 og 3). 
II. Færa tvo elstu árganga Laugarnesskóla yfir í Laugalækjarskóla og því byggt við hann. Byggt 

verði við Langholtsskóla eins og fram kemur í forsögn.  
III. Opnaður verði nýr unglingaskóli í Laugardal fyrir alla unglinga úr skólunum þremur. Skólarnir 

þrír yrðu þá allir yngri barna skólar fyrir nemendur í 1.-7. bekk. 

Sviðsmyndirnar fjórar sem útilokaðar voru: 
IV. Opnaður yrði nýr unglingaskóli fyrir Laugarneshverfi og byggt verði við Langholtsskóla. 
V. Byggður yrði nýr skóli fyrir 1.-7. bekk í Laugarneshverfi og Laugarnesskóli fengi aftur til sín 7. 

bekk. Byggt yrði við Laugalækjarskóla sem yrði unglingaskóli fyrir 8.-10. bekk og byggt yrði við 
Langholtsskóla. 

VI. Byggt yrði við Laugalækjarskóla sem yrði unglingaskóli með félagsmiðstöð fyrir 8.-10. bekk 
fyrir nemendur allra þriggja skólanna og byggt yrði við Laugarnesskóla sem yrði fyrir 1.-7. 
bekk. 

VII. Byggður yrði nýr heildstæður skóli sem þjónar nýjum byggingarreitum í og við Skeifu. 
VIII. Byggt yrði við Laugalækjarskóla sem yrði heildstæður skóli fyrir 1.-10. bekk og Laugarnesskóli 

yrði fyrir 1.-7. bekk. Byggt yrði við Langholtsskóla samkvæmt forsögn.  

Eftir SVÓT greiningu sviðsmynda og rýni í spátölur um fjölda nemenda (fylgiskjal 4) í Laugardal til 
ársins 2040 var hópurinn sammála um að ekki væri ástæða til að fjalla frekar um fleiri tillögur en þrjár 
þar sem of margir ágallar voru á þeim að mati hópsins.  

Mikilvægt er að rýna vel samgöngur milli hverfa. Í Græna plani Reykjavíkurborgar er lögð áhersla á að 
þjónusta í hverfum verði í göngu- eða hjólafæri. Yfirfara þarf göngu- og hjólaleiðir barna með tilliti til 
þess. Sérstaklega skal hugað að þverun Sundlaugarvegar. Rýna þarf samgönguæðar, hvernig ferðir 
Strætó falla að þjónustu við nemendur sem koma úr þessum hverfum og kanna möguleika á þörf fyrir 
annars konar samgöngubætur.  

Greinargerð 

Um nokkurra ára skeið hefur verið ljóst að vegna viðvarandi fjölgunar nemenda er verulega farið að 
þrengja að í skóla- og frístundahúsnæði Laugarnesskóla, Laugalækjarskóla og Langholtsskóla eins og 
sjá má á mynd 1.  Í forsögn fyrir Laugarnesskóla sem var skilað 2017 og aftur 2019 (í drögum) kemur 
þörfin fyrir viðbyggingu skýrt fram.  Spár til 20 ára gera ráð fyrir fjölgun nemenda í þessum 
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skólahverfum úr 1.648 árið 2020 í 1.774 árið 2040 og því er ljóst að bregðast þarf við vandanum strax 
(mynd 1). 

Mynd 1. Nemendafjöldi og þol bygginga skólanna þriggja til ársins 2040. 

 

*Tölur um þol húsnæðis miðast við 11 m² fyrir hvern nemanda.  Færanlegar skólastofur eru ekki teknar með í m²  
grunnskólanna.  

Starfshópurinn ákvað strax að skoða allar mögulegar sviðsmyndir fyrir svæðið í heild jafnt sem fyrir 
hvern skóla. Á tímabili var unnið með átta hugsanlegar sviðsmyndir eins og áður hefur komið fram en 
eftir svót greiningu var þeim fækkað niður í þrjár og er þeim lýst nánar í lok skýrslu. 

Langholtsskóli 

Langholtsskóli er einn af fjölmennustu grunnskólum Reykjavíkurborgar með 707 nemendur (1. janúar 
2021). Það eru mun fleiri nemendur en skólinn rúmar og eru nú 8 færanlegar kennslustofur við 
skólann og mikil þrengsli í list- og verkgreinum, í fjölnotasal/mötuneyti og íþróttum. Nemendur sækja 
frístundastarf í félagsmiðstöðina Þróttheima (5.-10. bekkur) og frístundaheimilið Glaðheima (1.-2. 
bekkur), staðsett við Holtaveg 11 og safnfrístundaheimilið Dalheima (3.-4. bekkur), staðsett í 
Laugardal.  

Samkvæmt nemendaspá mun börnum fækka aðeins á næstu árum í skólahverfinu, en þó ekki þannig 
að húsnæðið rúmi allan nemendafjöldann. Þarfagreining sýnir að þörf er á að byggja við skólann, 
bæði til að félagsmiðstöðin Þróttheimar fái aðstöðu í skólahúsnæðinu, og til að rúma áætlaðan fjölda 
nemenda. Auk þess sem þörf er á endurbótum á eldri byggingum og að uppfæra í samræmi við 
fjölbreytni í kennsluháttum og framtíðarsýn skólans um aukna teymiskennslu. 

Laugalækjarskóli 

Laugalækjarskóli er hverfisskóli fyrir nemendur í 7. til 10. bekk í Laugarneshverfi. Haustið 2020 voru 
um 353 nemendur og 45 starfsmenn í skólanum. Kennsla og félagsmiðstöðvastarf rúmast í dag innan 
skólabyggingarinnar. Auk þess fer kennsla í íþróttum fram í íþróttamannvirkjum í hverfinu. Mikil 
uppbygging er fyrirhuguð í skólahverfi Laugalækjarskóla á næstu árum en samkvæmt spá gæti 
nemendafjöldinn árið 2030 verið allt að 421 nemendur. Miðað við fjölgun nemenda á næstu árum 
þarf að endurskoða húsnæði skólans og gera grein fyrir væntanlegri rýmisþörf hans.   

Laugarnesskóli  

Laugarnesskóli er hverfisskóli nemendur í 1. til 6. bekk í Laugarneshverfi. Haustið 2020 voru  589 
nemendur og 95 starfsmenn í skólanum. Það eru mun fleiri nemendur en skólinn rúmar og eru nú 7 
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færanlegar kennslustofur við skólann og mikil þrengsli í list- og verkgreinum, í 
fjölnotasal/mötuneyti,  íþróttum og rými fyrir sérkennslu. Auk þess eru 2 færanlegar kennslustofur og 
„gamla smíðastofan“ fyrir starf frístundaheimilisins. Yngstu nemendur skólans, þ.e. börn í 1. og 2. 
bekk eru í frístundaheimilinu Laugarseli sem er starfrækt við Laugarnesskóla en eldri nemendur 
skólans, börn í 3. og 4. bekk fara í Dalheima sem er safn-frístundaheimili fyrir 3. og 4. bekk 
Laugarnesskóla og Langholtsskóla. Auk þess sækja elstu nemendur kennslu í íþróttum í íþróttahúsi við 
Hátún. Mikil uppbygging er fyrirhuguð í skólahverfi Laugarnesskóla á næstu árum sem samkvæmt spá 
gæti nemendafjöldinn orðið töluvert meiri árið 2030, eða um 683 nemendur. 

Frístundastarf samofið skólastarfi 

Samkvæmt Stefnu um frístundaþjónustu í Reykjavík til 2025 er almennt gert ráð fyrir því að starfsemi 
frístundaheimila og félagsmiðstöðva fari fram í húsnæði grunnskóla.  

Frístundaheimili á yngsta stigi 
Í grunnskólum sem hafa yngsta stig þarf að vera góð aðstaða fyrir frístundaheimili. Hlutverk 
frístundaheimila er að bjóða upp á fjölbreytt frístundastarf þegar hefðbundnum skóladegi barna í 1.-
4. bekk lýkur. Leiðarljós frístundaheimilanna er að hver einstaklingur fái að njóta sín og þroskast í 
umhverfi sem einkennist af hlýju, öryggi og virðingu. Starfsemi frístundaheimila byggir á 
hugmyndafræði frístundamiðstöðva og frístundastarfs án aðgreiningar. Markmið frístundaheimila er 
að bjóða upp á innihaldsríkan frítíma þar sem börnin fá tækifæri til að takast á við fjölbreytt 
viðfangsefni. Lögð er áhersla á að þroska félagslega færni í samskiptum í gegnum leik og starf sem og 
virðingu fyrir sjálfum sér, öðrum og umhverfi sínu (Starfsskrá frístundamiðstöðva SFS, 2015).  

Til er form fyrir samninga milli grunnskóla og frístundaheimila þar sem fram kemur hvers konar rými 
frístundaheimili þurfa að búa yfir. Þar kemur m.a. fram að stærð sérrýmis frístundaheimilis þurfi að 
vera u.þ.b. 1 m2 af nettó vinnurými fyrir hvert barn en 2 m2 fyrir barn með fötlun og heildarrýmið 4 m2 
á barn en 8 m2 fyrir barn með fötlun. Rými frístundaheimila getur því að ¾ hluta verið rými sem er 
samnýtt með grunnskóla. Æskilegt er að frístundaheimilið hafi eitt sérrými fyrir 1. og 2. bekk og 
annað sérrými fyrir 3. og 4. bekk. Sjá samningsform í fylgiskjali 5. 

Félagsmiðstöð á miðstigi 

Í grunnskólum sem hafa miðstig en ekki unglingastig þarf að gera ráð fyrir aðstöðu fyrir 
félagsmiðstöðvastarf fyrir 10-12 ára. Gert er ráð fyrir að félagsmiðstöðin sem er við unglingaskólann 
sem börnin fara í sjái um starfið. 

Félagsmiðstöð á unglingastigi 
Í grunnskólum sem hafa unglingastig þarf að vera góð aðstaða fyrir félagsmiðstöð. Félagsmiðstöðvar 
eru fyrir öll börn og unglinga á aldrinum 10-16 ára. Hlutverk félagsmiðstöðva er tvíþætt. Annars vegar 
er hlutverk þeirra að bjóða börnum og unglingum á aldrinum 10-16 ára upp á frístundastarf sem 
hefur forvarnar-, uppeldis- og menntunargildi og tekur mið af aldri þeirra og þroska. Hins vegar er 
hlutverk þeirra að bjóða upp á aðstöðu til afþreyingar og samveru með jafnöldrum í öruggu umhverfi. 
Áhersla er lögð á að virkja börn og unglinga til virkrar þátttöku og framkvæmda í starfinu, einkum þau 
sem þurfa sérstaka hvatningu og stuðning vegna fötlunar eða félagslegra aðstæðna. Hópastarf og 
opið starf eru þar kjölfestan. Gert er ráð fyrir að þjónustutími félagsmiðstöðva sé tvískiptur. Annars 
vegar er um að ræða viðveru frístundaráðgjafa á skólatíma barna og unglinga. Hins vegar er um að 
ræða almennan opnunartíma í starfi félagsmiðstöðva sem skiptist í dagopnun og kvöldopnun.  
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Í formi fyrir samninga milli grunnskóla og félagsmiðstöðva þar sem fram kemur hvers konar rými 
félagsmiðstöðvar þurfa að búa yfir. Þar kemur m.a. fram að sérrými félagsmiðstöðvar þurfi að vera að 
lágmarki 65 m2 en að heildarrými sem börn, unglingar og starfsmenn félagsmiðstöðvar hafi aðgang að 
eftir skólatíma sé að lágmarki 350 m2 . Sérrými telst hluti af fermetrafjölda heildarrýmis. Sjá 
samningsform í fylgiskjali 6. 

Skólahljómsveit Austurbæjar 

Skólahljómsveit Austurbæjar hefur um árabil verið með megin starfsemi sína í Laugarnesskóla, 
æfinga- og kennsluaðstöðu ásamt skrifstofu. Vegna sívaxandi þrengsla í Laugarnesskóla hefur 
hljómsveitin misst æfinga- og skrifstofuaðstöðu sína þar. Í byrjun árs 2021 fluttust hljómsveitaæfingar 
því yfir í Laugalækjarskóla. Stórar samæfingar hljómsveitarinnar fara nú fram í sal skólans, ásamt því 
að kennslustofur skólans eru nýttar fyrir minni æfingar og kennslu. Mikil uppbygging er fyrirhuguð í 
skólahverfum skólahljómsveitar Austurbæjar á næstu árum og miðað við fjölgun nemenda á næstu 
árum þarf að huga að aðstöðu fyrir skólahljómsveitina í þeim sviðsmyndum sem starfshópurinn er að 
leggja til að fara í meiri úrvinnslu. 

Íþróttaaðstaða í Laugardalnum samofin skólastarfi 

Engin íþróttaaðstaða er við Laugalækjarskóla en nemendur skólans sækja íþróttir í mismunandi 
íþróttamannvirki í Laugardalnum auk þess að nýta umhverfi utandyra. Hverjum íþróttatíma fylgir því 
ferðatími nemenda og einnig kemur reglulega fyrir að íþróttaaðstaðan er óaðgengileg vegna 
skipulagðra viðburða. Í dag eru skipulagðar 32 kennslustundir á viku fyrir íþróttaiðkun nemenda auk 
valgreina í íþróttum. 

Núverandi íþróttahús Laugarnesskóla er staðsett á vesturhluta lóðarinnar. Vegna stærðar 
íþróttahússins er ekki hægt að sinna skilgreindum tímafjölda í kennslu. Elstu nemendurnir sækja í dag 
kennslu í íþróttahúsi fatlaðra í Hátúni einu sinni til tvisvar í viku. Gera má ráð fyrir því að samanlagður 
ferðatími nemenda í og úr íþróttum sé samtals um ein kennslustund fyrir hvern íþróttatíma fjarri 
skóla. Óvíst er hvort að skólinn muni í framtíðinni hafa aðgengi að íþróttahúsinu í Hátúni. Í dag eru 
samtals 54 kennslustundir í íþróttum á viku. 

Í Langholtsskóla er lítið íþróttahús sem komið er til ára sinna. Íþróttahúsið annar ekki kennslu í 
íþróttum. Nemendur í 1.-4. bekk sækja báða íþróttatíma sína í íþróttahús skólans. 5.-7. bekkur sækir 
annan íþróttatíma af tveimur í íþróttasalinn en hinn í íþróttahús TBR við Glæsibæ. Nemendur í 8.-10. 
bekk sækja báða íþróttatíma sína í íþróttahús TBR. Kennslustundir í íþróttum eru alls 70 talsins, þar af 
42 stundir í íþróttahúsi skólans og 28 í TBR. 

Í forsögn Langholtsskóla kemur eftirfarandi fram um íþróttaaðstöðu í Laugardalnum: 

Samkvæmt upplýsingum frá ÍTR stendur nú yfir mikil vinna varðandi íþróttamannvirki í 
Laugardal m.a. varðandi Laugardalshöll, íþróttahús fyrir Þrótt og skólana í Laugardal og 
aðstöðu TBR. Því er ekki talið rétt á þessum tímapunkti að fara að huga að breytingum á 
íþróttahúsi við Langholtsskóla. 

Deiliskipulag skólanna þriggja 

Á öllum stöðunum er til deiliskipulag (fylgiskjöl 7, 8 og 9). Deiliskipulag Langholtsskóla frá 1956, 
Laugarnesskóla og Laugalækjarskóla frá 2002. Til að koma fyrir viðbyggingum við þessa skóla þyrfti að 
koma til breyting á deiliskipulagi, þar sem byggingarreitur, hæð byggingar og byggingarmagn yrði 
skilgreint. Við slíka vinnu ber að hafa í huga fjölda nemenda og stærð skólalóðar með tilliti til 
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útileiksvæðis á hvern nemenda skólans. Í forsögn fyrir Laugarnesskóla sem var skilað 2017 og aftur 
2019 (í drögum) og Langholtsskóla sem skilað var 2020 kemur skýrt fram að þörf er á viðbyggingum 
við skólana. Þar koma fram tillögur og tilmæli starfshópanna varðandi stækkunarmöguleika og 
staðsetningu viðbygginga. 

Viðmið um skólastærðir 

Varðandi stærðir skóla hefur skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar sett fram eftirfarandi viðmið: 

Nýbyggingar heildstæðra grunnskóla skulu að jafnaði vera fyrir 550-650 nemendur. Heildstæðir 
grunnskólar (hvort heldur er eining í sameinuðum skóla eða stakstæður) séu að lágmarki 200 
barna, eða 140 barna ef skólinn er fyrir 1. – 7. bekk;  Frístundaheimili við grunnskóla þjónusti að 
lágmarki 60 börn, félagsmiðstöð fyrir 5. – 7. bekk 60 börn og félagsmiðstöð fyrir 8. – 10. bekk 60 
unglinga. 

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar hefur á undanförnum misserum verið að móta hugmyndir 
um nýjar útfærslur sem fela í sér meiri samlegð skóla- og frístundastarfs og samnýtingu á aðstöðu í 
tengslum við Græna planið.  
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Sviðsmyndir 

Sviðsmynd I 

Í sviðsmyndinni felst að skólarnir þrír haldi sér í núverandi mynd og byggt verið við þá alla til að mæta 
auknum nemendafjölda í skólahverfunum í takt við forsagnir. Því þarf að: 

A. Stækka Laugarnesskóla en gert verði ráð fyrir minna byggingarmagni en lýst er í 
forsagnarskýrslu. Gert verði ráð fyrir frístundaheimili fyrir 1. og 2. bekk.  

B. Byggja við Laugalækjarskóla og samnýting verði við félagsmiðstöð fyrir sameiginlegt miðstig 
Laugarnes- og Laugalækjarskóla og unglingastig Laugalækjarskóla og skólahljómsveit.  

C. Byggja við Langholtsskóla og gert verði ráð fyrir samnýtingu við frístundaheimili fyrir 1. og 2. 
bekk og félagsmiðstöð fyrir alla nemendur Langholtsskóla.  

D. Gera safnfrístund fyrir 3. og 4. bekk í Laugardalnum.  
E. Huga að þörf Laugarnesskóla og Laugalækjarskóla fyrir íþróttakennslu. 

Mynd 2. Nemendafjöldi og þol húsnæðis miðað við sviðsmynd I. 

 

*Tölur um þol húsnæðis miðast við 11 m² fyrir hvern nemanda í skólastarfi  og 1 m² fyrir hvert barn í frístundaheimili í 
skólum sem hafa yngsta stig.  Gert er ráð fyrir 65 m² fyrir félagsmiðstöð í unglingaskólum auk 108 m² fyrir sértæka 
félagsmiðstöð þar sem einhverfudeild er staðsett. Gert er ráð fyrir 161 m² rými fyrir skólahljómsveit í Laugalækjarskóla.  

Styrkleikar og tækifæri: Mjúk breyting þar sem skólarnir þrír halda sínum sterka skólabrag og 
skólagerð sem mikil ánægja hefur verið með í skólasamfélaginu. Með byggingu við Laugalækjarskóla 
væri hægt að bæta við byggingu íþróttahúss. Tækifæri til bygginga á lóð Laugarnesskóla þar sem 
færanlegar kennslustofur eru til að minnka byggingarmagn. Jafnframt að Skólahljómsveit 
Austurbæjar færi alla aðstöðu sína í Laugalækjarskóla. Til að stækka byggingarsvæði væri ef til vill 
hægt að loka Reykjavegi að hluta og færa nýja viðbyggingu út á hann.  

Veikleikar og ógnanir: Ekki er hægt að byggja skv. þörf við Laugarnesskóla innan núverandi heimilda. 
Ekki liggur fyrir heildaráætlun fyrir frístundaheimili og íþróttaaðstöðu í Laugardalnum.  
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Sviðsmynd II 

Í sviðsmyndinni felst að færa tvo elstu árganga Laugarnesskóla (5. og 6. bekk)  yfir í Laugalækjarskóla 
og byggt verði við hann. Byggt verði við Langholtsskóla eins og fram kemur í forsögn. Því þarf að: 

A. Byggja við Laugalækjarskóla og gera ráð fyrir starfsemi félagsmiðstöðvar og skólahljómsveitar 
í skólanum. 

B. Byggja við Langholtsskóla og gera ráð fyrir samnýtingu við félagsmiðstöð fyrir alla nemendur 
Langholtsskóla.  

C. Gera ráð fyrir að í 1. og 2. bekkur úr Langholtsskóla fái aðstöðu í Dalheimum  
D. Gera þarf ráð fyrir íþróttaaðstöðu í Laugarnesskóla. 
E. Gera þarf ráð fyrir safnfrístund fyrir 3. og 4. bekk í Laugardalnum fyrir nemendur í 

Langholtsskóla og Laugarnesskóla.  

Styrkleikar og tækifæri: Möguleiki á faglegri samfellu á miðstigi í Laugalækjarskóla og stærð 
Laugarnesskóla verði viðráðanlegri. Félagsmiðstöð fyrir miðstig í sama húsnæði og nemendur. 
Núverandi húsnæði Laugarnesskóla endurbætt í samræmi við nútímakröfur og aðstæður fyrir þennan 
aldurshóp. 

Veikleikar og ógnanir: Hörð breyting með mikilli röskun á skólabrag í Laugarnes- og 
Laugalækjarskóla. Skólagerðirnar óvenjulegar áfram. Mikil fjölgun í Laugalækjarskóla og vandasamt 
að byggja fallega að þessari stærðargráðu við Laugalækjarskóla. Vöntun á íþróttaaðstöðu við 
Laugalækjarskóla. 

Mynd 3. Nemendafjöldi og þol húsnæðis miðað við sviðsmynd II. 

 

*Tölur um þol húsnæðis miðast við 11 m² fyrir hvern nemanda í skólastarfi  og 1 m² fyrir hvert barn í frístundaheimili í 
skólum sem hafa yngsta stig.  Gert er ráð fyrir 65 m² fyrir félagsmiðstöð í unglingaskólum auk 108 m² fyrir sértæka 
félagsmiðstöð þar sem einhverfudeild er staðsett. Gert er ráð fyrir 161 m² rými fyrir skólahljómsveit í Laugalækjarskóla.  
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Sviðsmynd III 

Í sviðsmyndinni felst að opnaður verði nýr unglingaskóli í Laugardal fyrir alla unglinga úr skólunum 
þremur sem yrðu þá allir fyrir nemendur í 1.-7. bekk. Því þarf að: 

A. Finna húsnæði í Laugardalnum eða byggja nýtt fyrir nýjan safn-unglingaskóla þar sem einnig 
væri gert ráð fyrir félagsmiðstöð. 

B. Gera þarf ráð fyrir frístundaheimilum í öllum þremur skólunum. Einnig þarf að gera ráð fyrir 
rými fyrir félagsmiðstöðvastarf fyrir miðstig í skólunum þremur. 

C. Gera þarf ráð fyrir rými fyrir skólahljómsveit Austurbæjar í Laugalækjarskóla. 

Styrkleikar og tækifæri: Möguleiki að byggja upp öflugan unglingaskóla með áherslu á íþróttir, 
jákvæða unglingamenningu og aðstöðu í samræmi við nútímakröfur um nám, kennslu og 
frístundastarf.  Húsnæði frístundaheimila tryggt í yngri barna skólunum. Tækifæri í fjölbreytni 
valgreina og tenging við íþróttamannvirki í dalnum.  

Veikleikar og ógnanir: Veigamikil breyting á skólahaldi í Laugardalnum og hætta á að sérkenni 
skólanna tapist. Hætta á að mannauður tapist. Gæti tekið langan tíma að skapa nýjan skólabrag í 
þremur yngri barna skólum. Fjölmennar unglingadeildir geta kallað á erfiða unglingamenningu. 
Vegalengdir í unglingaskóla, gæti orðið flókið að finna góðar samgöngur. 

Mynd 4. Nemendafjöldi og þol húsnæðis miðað við sviðsmynd III. 

 

*Tölur um þol húsnæðis miðast við 11 m² fyrir hvern nemanda í skólastarfi  og 1 m² fyrir hvert barn í frístundaheimili í 
skólum sem hafa yngsta stig.  Gert er ráð fyrir 65 m² fyrir félagsmiðstöð í unglingaskólum auk 108 m² fyrir sértæka 
félagsmiðstöð þar sem einhverfudeild er staðsett. Gert er ráð fyrir 161 m² rými fyrir skólahljómsveit í Laugalækjarskóla.  
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Lokaorð 

Hér hafa verið reifaðar þrjár sviðsmyndir sem starfshópurinn valdi og taldi álitlegastar af þeim sjö 
sviðsmyndum sem fram komu í hugmynda- og greiningarvinnu hópsins. Hópurinn fundaði alls sjö 
sinnum frá byrjun febrúar til loka mars árið 2021. Þessar þrjár sviðsmyndir eru því tillögur 
starfshópsins til áframhaldandi vinnslu.  

 

Fylgiskjöl 

1. Erindisbréf fyrir starfshópinn 
2. Forsögn Laugarnesskóla (drög, mars 2021) 
3. Forsögn Langholtsskóla 
4. Nemendafjöldi og spá til ársins 2040 
5. Samningsform - frístundaheimili  
6. Samningsform - félagsmiðstöð  
7. Gildandi deiliskipulag - Langholtsskóli 
8. Gildandi deiliskipulag - Laugarnesskóli 
9. Gildandi deiliskipulag - Laugalækjarskóli  

 


