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1. Lýsing verkefnis

1.1 Inngangur 
Langholtsskóli er einn af fjölmennustu grunnskólum Reykjavíkurborgar með 681 nemendur (1. 
október 2019). Það er mun fleiri en skólinn rúmar og eru nú 8 lausar kennslustofur við skólann og 
mikil þrengsli í list- og verkgreinum, í fjölnotasal/mötuneyti og íþróttum. Nemendur sækja 
frístundastarf í Þróttheima (5.-10 bekkur) og Glaðheima (1.-2. bekkur), staðsett við Holtaveg 11 og 
Dalheima (3.-4. bekkur), staðsett í Laugardal. Stefnt er að því að færa félagsmiðstöð fyrir 5.-10. bekk í 
skólann og að frístundaheimili fyrir 1.-4. bekk verði 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 teymiskennslu1. 

Starfshópurinn mælir með því að byggja við á suðaustur horni lóðarinnar í tengslum við B-álmu og 
matsal.  

1.2 Framtíðarsýn  
Í Langholtsskóla eru miklar væntingar fyrir hönd nemenda og gerðar kröfur um faglegt og 
árangursríkt skólastarf. Leitast við að koma til móts við nemendur með fjölbreyttum kennsluháttum 
og vali á viðfangsefnum. Áhersla er lögð á að skapa jákvæðan skólabrag þar sem öllum líður vel. 
Einkunnarorð skólans, virðing – vellíðan – skapandi skólastarf, endurspegla meginstefnumið skólans. 

Langholtsskóli er lifandi lærdómssamfélag þar sem þróunarstarf er í hávegum haft. Lögð er áhersla á 
að koma til  móts við sérhvern einstakling í námi og stuðla að vellíðan, virkni og þátttöku nemenda í 
samfélaginu innan sem utan skólans. Áhersla er á teymisvinnu starfsmanna og teymiskennslu, 
skapandi starf, öfluga kennslu í list- og verkgreinum, útikennslu, íþróttaiðkun og hreyfingu, fjölbreytni 
í kennsluaðferðum og fjölmenningu í námi og er Smiðjan í skapandi skólastarfi2 dæmi um 
nýbreytnistarf sem eftir er tekið og gengur út á að breytta kennsluhætti á unglingastigi. Smiðjan fellur 
vel að vinnubrögðum framtíðarskólans og svarar vel kalli aðalnámskrár grunnskóla. Í smiðjunni er 
lögð áhersla á teymiskennslu, sameiginlega ábyrgð kennara á stærri hópum og vinnubrögð sem studd 
eru af margmiðlun og tækni. Við endurnýjun og nýbyggingar við Langholtsskóla þarf að huga að 
þróun skólastarfs í samræmi við það starf sem fer fram í Smiðjunni, hugmyndafræði teymisvinnu og 
teymiskennslu, sem og skólaþróun undanfarinna ára. Nútímaskólinn kallar á fjölbreytileika í húsnæði, 
t.d. klasastofur3, sameiginleg rými, lítil og stór, til að mæta fjölbreytni í vinnubrögðum og nálgun í
námi – og námsaðstæðum nemenda.

1  Teymiskennsla: Tveir eða fleiri kennarar eru samábyrgir fyrir einum árgangi, aldursblönduðum hópi, 
námsgrein eða námsgreinum. Kennarar undirbúa sig saman og kenna einnig að einhverju marki saman. Tveir 
eða fleiri kennarar leggja saman krafta sína, hæfileika, áhuga og bjargir og bera sameiginlega ábyrgð á kennslu 
í tilteknum nemendahópi (Main og Bryer, 2005). 

2 Sjá https://www.smidjan.com/ 
3  „Klasar – klasastofur“. Klasi eða þyrping kennslustofa. Gæti t.d. verið stór stofa sem rúmar heilan árgang sem 

er aðalvinnurými árgangsins með hliðarstofur með mismunandi húsbúnaði eða tækjum sem henta 
mismunandi hópum og verkefnum (dæmi í nýbyggðum Dalskóla í Úlfarsárdal). Klasinn þarf einnig að rúma 
vinnuaðstöðu kennara/starfsmanna. 

https://www.smidjan.com/
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Húsnæði Langholtsskóla og Þróttheima þarf að vera sveigjanlegt og fjölbreytt til að geta mætt 
þörfum nútíðar og framtíðar. Það þarf að verið opið og mögulegt að nýta það á fjölbreyttan hátt, á 
sama tíma og hægt er að aðgangsstýra og nýta hluta hússins, án þess að hægt sé að fara um allt 
húsnæðið. Húsnæðið þarf að rúma skóla og félagsmiðstöð undir sama þaki og á að endurspegla 
framtíðarsýn skóla og félagsmiðstöðvar, þar sem er samlegð og samnýting á rýmum. Starfsumhverfi 
bæði barna og starfsfólks þarf að vera aðlaðandi og starfsaðstæður góðar. Hugmyndir eru um að 
samtvinna vistvæna hönnun byggingarinnar og sjálfbærnimenntun í skólastarfinu.  

Markmið félagsmiðstöðvarinnar Þróttheima er að bjóða upp á heildstæða og faglega þjónustu þar 
sem uppeldisgildi frítímastarfs eru höfð að leiðarljósi. Í því felst að skapa umhverfi og aðstæður í 
frístundastarfi þar sem hægt er að þjálfa lykilfærni hjá börnum og unglingum með áherslu á 
samskiptafærni, félagsfærni, virkni og þátttöku ásamt styrkingu sjálfsmyndar (nánari greining á 
þörfum í kafla 2). 
Félagsmiðstöðin býður upp á fjölbreytt viðfangsefni sem höfða til ólíkra barna og unglinga með 
mismunandi áhugasvið. Mikil áhersla er á unglingalýðræði, stuðning og hvatningu til virkni barna og 
unglinga í að hrinda hugmyndum sínum í framkvæmd. 

Að auki er mikil áhersla lögð á fræðslu um ýmis málefni tengdum lífsleikni og má þar 
nefna fræðslu gegn fordómum, forvarnir gegn vímuefnum, stuðningur við jákvæða sjálfsmynd og 
margt fleira. 

Félagsmiðstöðin er þátttakandi í samstarfi í hverfinu. Mikil áhersla er lögð á gott samstarf við 
foreldra/forráðamenn og alla þá aðila sem koma að uppeldismálum í hverfinu. Lögð er mikil áhersla á 
að félagsmiðstöðin sé sýnileg og opin þeim sem áhuga hafa á að kynna sér starfsemina. 
Þá eru haldnar ýmsar uppákomur og verkefni í samstafi við börn, foreldra, skóla og aðra 
samstarfsaðila í hverfinu.  

Í þeirri vinnu sem nú er að hefjast er mest um vert að jafnræðis gæti milli barnanna í borginni – 
burtséð frá því hvort nemendur búi í nýju hverfi með nýjum skóla eða í rótgrónu hverfi með gömlum 
skóla. Því er rétt að vitna í Menntastefnu Reykjavíkurborgar til 2030 orðunum hér á undan til 
áréttingar.  

Í skóla- og frístundastarfi borgarinnar starfar framsækið starfsfólk sem rýnir í 
starfsaðferðir, vinnur saman að sameiginlegum markmiðum og tileinkar sér nýja 
starfs- og kennsluhætti… 

…búa þau [börnin] undir virka þátttöku í fjölmenningar- og fjölþjóðlegu 
lýðræðissamfélagi sem tekur örum breytingum. 

…Til þess að það takist þarf að styðja faglegt frumkvæði starfsfólks, veita því rík 
tækifæri til starfsþróunar og markvissa ráðgjöf og handleiðslu í starfi.  

Tryggja þarf að húsnæði og aðstaða til skóla- og frístundastarfs veiti fullnægjandi 
umgjörð um metnaðarfullt starf og stuðli að heilbrigði og vellíðan barna og 
starfsmanna. (Menntastefna Reykjavíkurborgar til 2030). 
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1.3 Vistvæn hönnun 
Við undirbúning, hönnun, byggingu og rekstur bygginga Reykjavíkurborgar er áhersla lögð á 
umhverfissjónarmið. Fyrir liggur samþykkt frá borgarráði um að umhverfisvottunarkerfið Breeam 
skuli notað til að votta byggingar Reykjavíkurborgar. Við byggingu viðbygginga skal horft til þess 
markmiðs að byggingar nái stuðlinum Breeam excellent. Við endurbætur eldra húsnæðis eru ekki 
kröfur um vottun, en skal það gert á sem vistvænastan máta.  

Mikilvægt er að unnið sé á markvissan hátt með vistvæni í hönnunarferlinu s.s. í stjórnun og skipulagi, 
með gerð lífsferilsgreininga, í efnisvali og að hugað sé að heilsu og vellíðan.  

1.4 Nemendafjöldi 
Langholtsskóli er einn af fjölmennustu grunnskólum Reykjavíkurborgar.  Frá 2001 hefur nemendum 
fjölgað úr 524 í 685 (1.9.2018) og eru nú 681 talsins (1.10. 2019). Nemendur á yngsta stigi, 1.-4. bekk 
eru 254; miðstigi, 5.-7. bekk 247 og 176 nemendur á unglingastigi, 8.-10. bekk. 

Húsnæði skólans annar ekki þeim fjölda nemenda sem um ræðir. Sé miðað við fjölda lausra 
kennslustofa við skólann, má álíta að um 150-160 nemendum séu ofaukið. Þá er einungis gengið út 
frá fjölda almennra stofa, en ekki gert ráð fyrir annarri kennslu, starfsmannaaðstöðu, né aðstæðum 
fyrir aðra starfsemi í skólanum. 

Samkvæmt spá um nemendafjölda mun nemendum fækka í Langholtsskóla á næstu árum. Spáin 
byggir á börnum fæddum 2018 og fyrr sem búa í hverfinu í dag. Engir uppbyggingarreitir eru innan 
skólahverfisins.  

Taflan að neðan sýnir nemendaspá fyrir Langholtsskóla 

Raunfjöldi Nemendaspá 
1.okt.19 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

Langholtsskóli 681 689 678 676 643 621
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Á grafinu hér að neðan sést sögulegur fjöldi nemenda. Við greiningu á húsnæðisþörf Langholtsskóla í 
kafla 2 er miðað er við sögulegan fjölda frá árinu 1994, þegar vinna við einsetningu grunnskóla 
Reykjavíkur hófst. 

1.5 Undirbúningur 

Skilgreining á verkefninu 
Með erindisbréfi dagsettu þann 21. október 2019 var óskað eftir greiningu og tillögum varðandi 
húsnæðisþörf fyrir skóla- og frístundastarf fyrir nemendur og unglinga í Langholtshverfi. 

Skipaður var starfshópur með starfsfólki frá SFS, stjórnendum skóla- og frístundastarfs og deild 
frumathuganna mannvirkja á USK. Helstu verkefni hópsins eru:  

• Að skoða núverandi húsakost.
• Greina húsnæðisþarfir miðað við nútíma skóla- og frístundastarf. Horfa sérstaklega til

aðstöðu fyrir félagsmiðstöðina Þróttheima í Langholtsskóla.
• Vinna forsögn og þarfagreiningu grunnskólans.
• Að leggja fram frumtillögur varðandi húsnæði sem hafi það að markmiði að tryggja farsælt og

gott skóla- og frístundastarf í Langholtsskóla til framtíðar.
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Starfshópinn skipa:  

Rúnar Gunnarsson, FruMan SFV 
Soffía Vagnsdóttir, SFS 
Daníel Benediktsson, SFS  
Soffía Pálsdóttir, SFS  
Haraldur Sigurðsson, framkvæmdastjóri Kringlumýrar 
Hreiðar Sigtryggsson, skólastjóri Langholtsskóla 
Starfsmaður hópsins er: Gréta Þórsdóttir Björnsson FruMan SFV 
  
Ráðgjafar hópsins voru 
Sesselja Auður Eyjólfsdóttir, aðstoðarskólastjóri Langholtsskóla 
Þórhildur Rafns Jónsdóttir, deildarstjóri unglingastarfs Kringlumýri 
Anna Kristín Sigurðardóttir, prófessor við menntavísindasvið Háskóla Íslands 
 
Vinnuferli 
Hópurinn hefur fundað reglulega og farið hefur verið í vettvangsferð í Langholtskóla og Þróttheima. 
Hópurinn hefur aflað upplýsinga um tölulega greiningu á áætluðum nemendafjölda í skólanum í 
framtíðinni, unnið að þarfagreiningu fyrir skólann og skilgreint framtíðarsýn skóla- og 
félagsmiðstöðvarstarfs . Einnig hefur hópurinn unnið að tillögum um mögulega stækkun skólans og 
aðstöðu fyrir félagsmiðstöðina. Í vinnuferlinu var unnið út frá núverandi húsnæði skólans og þörf fyrir 
aukið varanlegt húsrými. 
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2. Núverandi aðstæður og þarfagreining

Núverandi aðstæður 

Skóli 
Langholtsskóli er heildstæður skóli fyrir 1.-10 bekk, staðsettur austast í Laugardal. Skólinn hóf 
starfsemi árið 1952 og hefur verið byggður í nokkrum áföngum. Fyrsti áfanginn var A-álma sem er 
teiknuð af Einari Sveinssyni og var stækkuð 1961-63. Einar teiknaði einnig B-álmu sem var byggð á 
árunum 1965-67.  Fjórði áfangi, (C-álma) teiknuð af Gunnari Hanssyni, var byggður 1975-77. 2003 var 
fjölnotasal. Árið 2004 var fjölnotasalur byggður við skólann, teiknaður af Arkþing. Á síðustu árum 
hafa svo bæst við færanlegar kennslustofur á lóð og eru þær sem stendur 8 talsins. Heildarstærð 
Langholtsskóla með íþróttahúsi er 6614,6  m², auk 574,8 m² í færanlegum kennslustofum. Skólalóð 
Langholtsskóla er 2,2 ha.  

Frístundastarf 
Frístundaheimili barna í 1.-2 bekk (Glaðheimar) og félagsmiðstöð barna í 5.- 10. bekk er staðsett í 
Þróttheimum við Holtaveg 11. Frístundastarf barna í 3.-4. bekk er í safnfrístundaheimilinu 
Dalheimum, sem er staðsett í Laugardal og er það einnig fyrir nemendur í 3.-4. í Laugarnesskóla. 
Heildarstærð Þróttheima er 799 m². Heildarstæð lóðar við Þróttheima er 2429 m². Opið borgarland er 
við hlið Þróttheima og er það notað í frístundastarfi. Heildarstærð lóðar er því ekki réttvísandi fyrir 
landnotkun.  Samanber erindisbréf skal horft sérstaklega til þess að hætt verði að nota húsnæðið að 
Holtavegi 11 undir frístundastarf. 
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Þarfagreining 

Húsnæði Langholtsskóla annar ekki þeim fjölda nemenda sem sækja skólann og hentar ekki stefnu 
skólans um teymiskennslu. Til þess að leysa úr þörf fyrir aðstöðu skólastarfs fyrir þann fjölda sem 
sækir Langholtsskóla, og að mögulegt sé að flytja félagsmiðstöðina Þróttheima undir sama þak og 
skólann, þarf að byggja við og endurskipuleggja núverandi húsnæði. Í forsögninni er ekki farið yfir 
viðhaldsþörf byggingarinnar. Vert er að taka fram að ástandsúttekt byggingarinnar er í ferli og 
viðhaldsþörf verður metin út frá henni.  

Þegar húsnæðisþörf skóla- og frístundastarfs eru metnar, er miðað við sögulegan fjölda nemenda og 
nemendaspá. Þörf fyrir skólahúsnæði er áætluð sem miðgildi sögulegs nemendafjölda, að viðbættum 
ca. 50 % af nemendum upp að hámarksnemendafjölda. Ekki er fyrirhuguð nein uppbygging í hverfi 
Langholtsskóla í náinni framtíð. Gert er ráð fyrir að komið sé fyrir tímabundnu húsnæði við skóla 
þegar fjöldi nemenda er í hámarki.  

Í samræmi við ofangreint er gert ráð fyrir að húsnæði Langholtsskóla þurfi að rúma um 630 börn og 
100 starfsmenn, hér af um 60 kennara. Til að rúma þennan fjölda þarf að byggja 1575 m2 við 
núverandi húsnæði. Að auki þarf að breyta 620 m² af núverandi skólahúsnæði. Hér að neðan er 
nánari þarfagreining á rýmisþörf fyrir skóla- og frístundastarf til framtíðar.   

ATH. Mögulegar breytingar á þjónustustigi félagsmiðstöðvarinnar Þróttheima  
Lög um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir (2018 nr. 38 9. maí) 16. gr. leggja þá 
skyldu á herðar sveitafélaga að þau skulu bjóða fötluðum börnum og ungmennum upp á 
frístundaþjónustu eftir að reglubundnum skóladegi þeirra lýkur. Þetta kallar á breytingar á þjónustu 
félagsmiðstöðva á þá vegu að félagsmiðstöðvar skulu bjóða börnum og unglingum í 5.-10. bekk 
þjónustu eftir að skóladegi líkur (alla virka daga frá ca. 14-17) og skólafrídögum allt árið um kring. 
Fjöldi þessara barna og unglinga eru í dag ca. 20 einstaklingar í Langholtsskóla og líklegt að svo verði 
áfram. Alltaf er gengið út frá því að þessi hópur taki þátt í því starfi sem er í gangi hverju sinni, en 
þarfir þessa hóps kallar á aukið sérhæft rými þar sem þau geta verið út af fyrir sig, ef þannig stendur 
á.  

Starfshópur á vegum SFS vinnur nú að því að meta hvar eigi að bjóða einstaklingum með langvarandi 
stuðningsþarfir frístundaþjónustu. Ein af hugmyndum hópsins er að Þróttheimar taki við börnum 
með langvarandi stuðningsþarfir frá þremur skólum. Vinnu starfshópsins er ólokið og því ekki hægt 
að meta rýmisþarfir þessa starfs að svo stöddu. Taka skal rýmisþarfir skráðar í þessa forsögn með 
fyrirvara um að ekki er ákveðið hvar þessum hóp verður boðið upp á frístundaþjónustu. Rýmisþörf 
gæti því orðið meiri en gert er ráð fyrir á núverandi tímapunkti.  

2.1 Námsvæði og frístundastarf 

2.1.1 Almennt námsrými 
24 almennar kennslustofur eru í Langholtskóla, flestar á bilinu 47 m²-55 m², en fjórar 81 m² á 2. hæð í 
B-álmu. Engin lyfta er upp á 2. hæð í B álmu og ekki aðgengi fyrir alla.  Kennslustofur Langholtsskóla
eru mjög hefðbundnar, eitt rými með töflu fyrir enda, lokaðar fram á gang og lokað á milli þeirra
innbyrðis. Stofurnar henta ekki vel teymiskennslu og nútíma kennsluháttum. Eitt teymiskennslu rými
er í skólanum í risinu á 3. hæð og er það nýtt fyrir 1. bekk, sem uppfyllir vel kröfur um skipulag
húsnæðis sem hentar nútímalegum kennsluháttum.

8 færanlegar kennslustofur eru við Langholtsskóla sem nýttar eru til almennrar kennslu. 
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Þarfagreining 
Fjölga þarf almennum kennslurýmum. Gera skal ráð fyrir tveim árgöngum í nýja viðbyggingu, gjarnan 
í tengslum við kennslustofur á 2. hæð, B - álmu.  

Í nýbyggingunni skal gera ráð fyrir „klasa“ stofu þar sem hver árgangur, eða hvert námsstig, á sitt 
heimasvæði. Hvert heimasvæði þarf að hafa nokkur aflokuð rými eða a.m.k. 2 þar sem hægt er að 
vinna í minni hópum. Það þarf að vera sjónræn tengin á milli stærri og minni rýma, t.d. með gluggum 
og glerveggjum. Það þarf að vera hægt að opna og loka á milli eftir þörfum. Hugsa má 
umferðarsvæði og opin svæði sem hluta af námssvæðum. Gera þarf ráð fyrir að hægt sé að stúka 
sundur stærri rými með skilrúmum og léttum innréttingum. Húsgögn skulu vera fjölbreytt og færanleg 
og hægt að mynda svæði af ýmsum toga. Í námsrýmum skal gert ráð fyrir að hver nemandi hafi sína 
aðstöðu, t.d. fyrir tösku.  
Stoðþjónusta og sérkennsla hefði aðgang að svæðum innan klasa til þess að geta veitt aðstoð strax í 
nærumhverfi barnsins.  
Við hönnun klasa og þarf að gæta vel að  hljóðvist og lýsingu. 

Í nálægð við heimasvæði skulu vera snyrtingar og vinnuherbergi kennarateyma. 

Gera þarf breytingar á innra skipulagi í hluta af núverandi húsnæði samhliða nýbyggingu og mynda 
,,klasa“ eins og lýst er hér að ofan, í þeim mæli sem eldri byggingarstrúktur leyfir. T.d. með að opna á 
milli stofa með viðeigandi hljóðeinöngruðum millihurðum, breyta hluta almennra stofa og útbúa 
minni rými, þannig að bjóða megi hverjum klasa upp á mismunandi rými. Pláss þarf að vera til að 
vinna verkefni sem standa yfir í nokkurn tíma, sem ekki þarf að taka niður fyrir næstu kennslustund, 
t.d. tæknilego, módelsmíði o.s.fr.

Nauðsynlega þarf að bæta aðgengi að 2. hæð í B-álmu og að mögulegt verði að komast þangað með 
lyftu.  

Áætlað er að einhverjum af núverandi almennum kennslustofum verði breytt í t.d. 
undirbúningsherbergi kennara og snyrtingar. Mikilvægt er að gæta hófs við endurskipulagninu og að 
ekki verði farið í breytingar nema af raunverulegri þörf.  

Huga má að öðrum endurbótum á núverandi húsnæði, t.d. opna rými út á lóð á jarðhæð C-álmu – en 
þar eru timburpallar sem mætti nýta betur ef hægt væri að ganga beint út úr stofunum. 

2.1.2 Vísindasvæði 
Ágæt náttúrufræðistofa er í C-álmu skólans. 

Þarfagreining 
Áætlað er að stofan verði að mestu óbreytt. Náttúrufræðistofa er að hluta niðurgrafin. Æskilegt er að 
opna út á palla fyrir utan stofuna til að hægt sé að nýta útirými við kennslu.  
Gróðurhúsi mætti koma upp út af náttúrufræðistofu. 

2.1.3 Textíl, smíði, myndmennt, heimilsfræði 
List- og verkgreinastofur eru á jarðhæð aðalbyggingar (A-álmu). Skólinn nær ekki að uppfylla skyldur 
sínar við nemendur um list- og verkgreinar samkvæmt viðmiðunarstundaskrá. Nemendur fá því 
nokkuð færri kennslustundir í hverri list- og verkgrein en verið hefur til að koma öllum nemendum að. 

Þarfagreining 
Ekki er gert ráð fyrir að breyta núverandi textíl-, smíða- myndmenntar- eða heimilsfræðistofu. Til að 
mæta þörf fyrir list- og verkgreinarými er áætlað að gera fjölnotasmiðjur. Miðað við 
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viðmiðunarstundarskrá og áætlaðan fjölda nemenda vantar um 40 stundir á viku í smiðju. Áætlað er 
að hægt sé að kenna um 35 kennslustundir í hverju smiðjurými á viku.  

2.1.4 Ýmsar smiðjur 
Málmur og fjölnotasmiðja eru einnig á jarðhæð, milli smíðastofu og myndmenntarstofu. 

Lítið hljóðver og ljósmyndun er í fyrrum geymslum, þar sem lágt er til lofts. Rýmin eru að hluta til enn 
notuð sem geymslur.  

Lítið „green screen“ horn er á gangi í kjallara skólans. 

Þarfagreining 
Fjölnotasmiðja / Verkstæði / Makerspace 
Í nýbyggingu skal gert ráð fyrir fjölnota smiðju. Þetta rými samnýtist af skóla og félagsmiðstöð. 
Verkstæðið er ætlað fyrir föndur, málningarvinnu, hjólaviðgerðir eða gera búninga svo eitthvað sé 
nefnt. Það þarf að vera hægt að koma inn í þetta rými beint af skólalóðinni til dæmis með reiðhjól 
eða anna búnað sem þarfnast viðgerðar. Þetta er grófrými. Tilvalið rými til samnýtingar bæði fyrir 
skólann og  íbúa hverfisins. 

Snillismiðja - Fab-lab    
Tengt nýjum heimasvæðum og/eða fjölnotasmiðju og félagsmiðstöð skal vera Fab-Lab / Snillismiðja, 
sem er tæknismiðja þar sem mögulegt er að koma hugmyndum í framkvæmd, með því að hanna og 
framleiða hluti með aðstoð stafrænnar tækni. Þar þarf að vera mögulegt að koma fyrir 
þrívíddarprentara, vínylskera, laserskera, efnivið, svo og tölvum til að hanna og forrita. Þetta er ekki 
eins gróft rými og verkstæði.  

Hljóð- og myndver  
Mælt er með að koma upptökuherbergi og hvers kyns mynd- og hljóðvinnsluherbergi (green screen 
herbergi) nær snillismiðju og félagsmiðstöð. Gott væri að koma upp sameiginlegu vinnurými fyrir 
fjölnotasmiðju, snillismiðju, hljóð- og myndver, sértæku rýmin væru þá minni, út frá einskonar miðju. 

Áhugi er á að gera gróðurhús eða koma upp aðstöðu til að rækta grænmeti og kryddjurtir sem nýtast 
myndu í heimilisfræðikennslu, fyrir félagsmiðstöð og náttúrufræði. 

2.1.5 Tónmennt 
Ágætist tónmenntarstofa er á 2. hæð í austast A-álmu. Tónmenntarstofa er ekki í nálægð við sal og 
engin rými fyrir hljóðfærakennslu eru í tengslum við tónmennt. Einkakennsla á hljóðfæri fyrir 
nemendur skólahljómsveita fara fram í litlum kompum undir bókasafni. 

Þarfagreining 
Mælt er með því að flytja tónmenntarstofu nær fjölnotasal og að núverandi tónmenntarstofa fengi 
annað hlutverk, sem t.d. almenn kennslustofa.  

Tónmenntastofa þarf að vera rúmgóð og björt. Tónmenntastofa þarf að geta haft hreyfisvæði, 
hefðbundið námssvæði (borð) og æfingasvæði. Hljóðvist þarf að vera góð og vel útfærð, þannig að 
tónlistaræfingar sem og framsögn trufli ekki aðra starfsemi. Gera þarf ráð fyrir vinnuaðstöðu fyrir 
tónlistarkennara til undirbúnings og samskipta við nemendur og forráðamenn. Einnig þarf að gera 
ráð fyrir geymslu fyrir hljóðfæri, tæki og gögn sem fylgja tónlistarnámi. Gera skal ráð fyrir þrem litlum 
hljóðeinangruðum rýmum, (um 8 m²) til einkakennslu á hljóðfæri, til upptöku o.fl. Æskilegt er að 
tónmenntastofan tengist fjölnotasal. Aðgengi þarf að vera að kennslustofum fyrir nemendur í 
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tónlistarnámi sem raskar ekki öðru starfi í skólanum og utan hefðbundins opnunartíma án þess að 
opna upp allan skólann. 
Notkun rýma í kjallara verður aflögð, en nýta má rýmin til kennslu.   

2.1.6 Skólasafn - Upplýsingaver 
Ágæt stærð er á skólasafni / upplýsingaveri Langholtsskóla. Tölvuver er hluti upplýsingavers. Auk 
útlána bóka og námsgagna er bókasafnið vinnusvæði og gagnasmiðja fyrir nemendur og kennara. Á 
skólasafni er vinnuaðstaða þar sem nemendur og starfsmenn geta unnið í ró að ýmsum verkefnum. 
Loftgæðum á skólasafni og í kringum það er ábótavant.  

Þarfagreining  
Gera þarf úttekt á skólasafni vegna loftgæða og ákveða úrbætur í samræmi við niðurstöður úttektar.  
Spilaherbergi/leskrókur  
Hluti skólasafnsins má samnýta með félagsmiðstöð fyrir næðisrými. Það er mikilvægt að hafa afdrep 
fyrir börn og unglinga í félagsmiðstöð sem þurfa að geta dregið sig út úr aðstæðum og verið í rólegra 
rými þar sem hægt er að lesa og spila borðspil. Einnig þarf svona rými að rúma borð svo hægt sé að 
spila spunaspil/hlutverkaspil eins og Dungeons and dragons. 

2.1.7 Stoðþjónusta 
Fjögur námsver eru í skólanum, þrjú sem sinna hvert einu stigi, auk hegðunarvers , þar sem 
þroskaþjálfar hafa aðstöðu sína. Hvert námsver rúmar 10-15 börn. Þar sem púsla þarf árgöngum eftir 
stærðum og húsnæði á hverju ári er ekki mögulegt að hafa námsver í tengslum við árganga/stig eins 
og æskilegt væri. 

Í skólanum eru engin viðtalsherbergi fyrir sálfræðinga, talmeinafræðinga eða aðra sérfræðinga (t.d. 
frá Barnavernd) og reynast skrifstofur stjórnenda eina afdrepið fyrir viðtöl sérfræðinga við foreldra, 
nemendur eða aðra sem hlut eiga að máli.  

Sérdeild fyrir nemendur með einhverfu starfar við skólann. Húsnæði deildarinnar hefur verið tekið í 
gegn eftir að mygla fannst í veggjum deildarinnar.  

Þarfagreining 
Námsver fyrir nemendur með sértæka náms- eða hegðunarerfiðleika sem þurfa tímabundið aðstöðu 
til náms í litlum hópi. Námsver skal tengja við svæði árganga/stig og getur farið fram í 
hópherbergjum sem eru við almennar kennslustofur Sjá meira undir almenn kennslurými. Aðstaða 
skal eftir fremsta megni vera í nærumhverfi nemenda, fyrir stoðþjónustu sérfræðinga. 
Námsver í C-álmu verður óbreytt.  
Mögulegt er að námsver í B – álmu verði notað sem stoðrými fyrir börn í frístundastarfi með 
langvarandi stuðningsþarfir.  
Einnig er mikilvægt að aðstaða sé fyrir nýbúakennslu, sem nú er að hluta í námsveri í B-álmu.  

2.2 Félagsaðstaða 
2.2.1 Fjölnotasalur 
Fjölnotasalur Langholtsskóla er rúmir 200 m² auk sviðs. Um 20-30 m² af salnum er upphækkun við 
bogadreginn útvegg, sem er mjög vannýtt svæði. Salur nýtist eingöngu sem matsalur frá 9:30 – 14.00. 
Hádegismatartíminn er fimmskiptur á tímabilinu 11.00-13.00, yngstu nemendurnir (1.-4. bekkur) fá 
25 mínútur í matsal og aðrir 20 mínútur. Hljóðvist í salnum er afar ábótavant miðað við þann mikla 
fjölda sem þar fer um á degi hverjum. Erfitt er fyrir börn að eiga samskipti á matmálstíma.   
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Salnum er einnig ætlað að vera fjölnotasalur (leiklist, dans, samvera, önnur kennsla). Þar sem hann 
nýtist eingöngu undir mötuneyti frá 9:30 – 14.00 reynist salurinn ekki sá samkomustaður og 
félagsaðstaða sem nauðsynleg er fyrir nemendur skólans. Erfitt er að nýta hann fyrir kennslu eins og 
leiklist eða dans, nema snemma morguns eða síðdegis. Matsalurinn er nýttur til stærri funda, 
starfsmannafunda og er í raun eini fundarstaðurinn í húsinu fyrir utan almennar kennslustofur.  

Þarfagreining 
Núverandi fjölnotasalur/matsalur 
Salurinn verður áfram í fjölþættri notkun, mestmegnis sem matsalur frá 9:30-14:00 en nýtist í 
skólastarf og fyrir félagsmiðstöð þess fyrir utan, t.a.m. fyrir böll á kvöldin eða fyrir 
félagsmiðstöðvaropnanir. Í bogadregnum útvegg fjölnotasals er rými  með upphækkuðum gólffleti 
sem er vannýtt. Auka mæti nýtingarflöt salarins með því að breyta þessu rými. 
Mikilvægt er að bæta hljóðvist í matsal.  

Nýr fjölnotasalur / alrými  
Í tengslum við núverandi fjölnotasal/matsal verði gerður fjölnotasalur sem einnig er alrými 
félagsmiðstöðvarinnar. Þar þarf að vera hægt að setjast niður í hópum, pláss fyrir borðtennisborð og 
aðstaða fyrir leiklist, dans, samveru og aðra kennslu. Það þarf að vera mögulegt að nota salinn að 
hluta til fyrir matsal í hádegi, svo fleiri rýmist í matartíma og börn hafi lengri tíma til að matast. 
Jákvætt er ef hægt er að opna á milli salanna og nýta sem stærri sal við sérstök tilefni.  
Mögulega má flytja svið og finna því stað í nýjum fjölnotasal.  

Upplagt væri ef nýta mætti þetta rými fyrir íbúa hverfisins fyrir fundi og minni samkomur utan 
opnunartíma félagsmiðstöðvarinnar. 

Geymsla 
Engin geymsla er við sal og svið. Gera þarf ráð fyrir geymslu t.a.m. fyrir stóla og borð, sem og munum 
tengdum sviði til að salur nýtist sem best. Mögulega samnýtt með geymslu félagsmiðstöðvar.  

2.3 Félagsmiðstöð 

Húsnæði við Holtaveg 11 
Gengið er inn um sameiginlegt anddyri á jarðhæð og tröppur liggja upp á efri hæð þar sem rými 
félagsmiðstöðvarinnar er. Lítið pláss er fyrr skó, yfirhafnir og töskur.  
Aðalrými, sem er 89 m², er í fjölbreyttri notkun og rúmar m.a. annars svið, borðtennisborð, sófakrók. 
Minna aðalrými, 58,4 m², er m.a. undir sjónvarp, playstation og billiard. Bæði þessi herbergi eru í 
góðri stærð. Listasmiðja er mjög lítil og töluvert af plássinu fer undir efnisgeymslu, sem háir starfinu. 
Einnig er vandasamt að geyma efni, sem börn eiga ekki að komast í. Við hlið listasmiðju er stúdíó sem 
einnig er lítið en rúmar ágætlega þá starfsemi. Eldhús er notað af starfsfólki frístundaheimilis til að 
framreiða hressingu fyrir börn í 1.-2. bekk og af börnum og unglingum í félagsmiðstöðinni. Matsalur 
er sameiginlegur fyrir frístundaheimili og félagsheimili. Matsalur nýtist félagsmiðstöð eingöngu þegar 
frístundaheimili er lokað. Skrifstofa er einnig notuð sem fundaraðstaða, sem nýtist í trúnaðarsamtöl. 
Á gangi við skrifstofu er setukrókur og eina „næðisafdrep“ félagsmiðstöðvarinnar.  

Þjónustan sem Þróttheimar veitir 
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Félagsmiðstöðin Þróttheimar þjónustar 425 börn og unglinga úr 5.-10. bekk Langholtsskóla. 
Þjónustan sem Þróttheimar veita er skipt í starf fyrir miðstig (5.-7. bekk) og unglingastig (8.-10. bekk). 
Miðstigsstarfið er þrjá daga vikunnar frá kl. 14.00 til 18.30 og gera má ráð fyrir 40-60 börnum í 
starfinu á þessum tíma. Unglingastarfið skiptist í dag- og  kvöldstarf, viðburði og sumarstarf. 
Dagstarfið fer fram alla daga frá 14:00 til 18:30 og gera má ráð fyrir 50-80 unglingum í því starfi. 
Kvöldstarfið fer fram þrjú kvöld í viku og gera má ráð fyrir 50-70 unglingum í það starf hverju sinni. 
Þróttheimar eru í dag í sérhúsnæði að Holtavegi 11 í samnýtingu með frístundaheimilinu 
Glaðheimum. Þróttheimar hafa 198,4 m2 fyrir sig og eru að samnýta 131,2 m2 með Glaðheimum. Sú 
samnýting gengur misvel á dagtíma þegar starfsemi beggja er í gangi. 

Þarfagreining 
Almennt um rými félagsmiðstöðvar 
Skóli og félagsmiðstöð nýta að sem mestu leyti rými saman. 
Mikilvægt er að inngangur félagsmiðstöðvarinnar opni ekki á annað rými skólans. Starfsemin kallar á 
fjölbreytt rými, bæði stærri herbergi og minni til að þjónusta fjölbreyttan hóp barna og unglinga. 
Mikilvægt er að hægt sé að hafa góða yfirsýni yfir svæði félagsmiðstöðvarinnar t.d. með gluggum á 
milli rýma. 

2.3.1 Afþreyingarrými 
Í afþreyingarrými þarf að vera pláss fyrir poolborð, foosball, pílukast, þythokky og sófa. Það þarf að 
vera gott pláss til að fara í hina ýmsu leiki ásamt því að geta setið saman í hópum og notið þess að 
vera saman.  

2.3.2 Eldhús  
Eldhúsið þarf að vera í sérrými með auðveldri tengingu við alrýmið og þarf að hafa góða 
vinnuaðstöðu fyrir einfalda eldamennsku/bakstur með allavega tvö borð fyrir  ca. 10 manns. Inni í 
eldhúsinu skapast stemning sem sjaldan myndast annarsstaðar í húsinu (líkt og heima hjá fólk, viljum 
halda í heimilislega stemningu). Mikið af hópastarfi fer fram inni í eldhúsinu og því mikilvægt að geta 
myndað rólegt andrúmsloft sem hægt er að loka af. Eldhúsið þarf að vera nálægt salnum svo að hægt 
sé að nýta það sem sjoppu þegar þarf. 

2.3.3 Sjónvarpsherbergi  
Sér herbergi fyrir ps4, sjónvarp og aðrar leikjatölvur. Rýmið þarf að vera huggulegt. 

2.3.4 Skrifstofa og vinnurými 
Skrifstofa forstöðumanns, með yfirsýn yfir inngang og sem mest af félagsmiðstöð. Notaleg og nýtist 
fyrir trúnaðarsamtöl. Önnur vinnurými starfsfólks félagsmiðstöðvar eru samnýtt, sjá kafla 2.4.  

2.3.5 Sértæk rými fyrir börn með langvarandi stuðningsþarfir  
Í félagsmiðstöðinni þarf sértæk rými fyrir börn með fötlun og þá sérstaklega einhverfu eins og fram 
kemur hér fyrir ofan (Kap. 2 – Mögulegar breytingar á þjónustustigi Þróttheima). Þar sem boðið er 
upp á félagsmiðstöðvarstarf fyrir einhverf börn og unglinga er mikilvægt að hafa nokkur atriði í huga. 
Algeng fylgiröskun einhverfu er skynúrvinnsluvandi sem gerir það að verkum að einstaklingar geta 
verið afar næmir fyrir hljóð- og sjónáreitum. Vond hljóðvist sbr. bergmál, kliður og læti sem og slæm 
lýsing geta valdið einstaklingum raunverulegum sársauka. Öll rými þurfa því að hafa góða hljóðvist 
og lýsing má ekki vera of skær eða flöktandi. Félagsmiðstöð þarf einnig að geta boðið börnum og 
unglinum upp á afmörkuð rými þar sem hægt er að t.d. spila, lesa og spjalla saman án þess að verða 
fyrir stöðugu áreiti annarra sökum umgangs eða hávaða. Afmörkuð herbergi væri því góður kostur 
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ásamt stærri rýmum/sal. Í frístundastarfi sem starfrækt er fyrir fötluð börn og unglinga er almennt 
gert ráð fyrir þrisvar sinnum stærra rými en fyrir ófötluð börn. Allt rými félagsmiðstöðvarinnar þarf að 
henta þeim sem þangað sækja þjónustu. 

2.2.1 Geymsla 
Í tengslum við félagsmiðstöð þarf að vera geymsla fyrir húsgögn, árstíðabundið dót og annað sem 
ekki er í stöðugri notkun. Gjarnan samnýtt með geymslu fyrir fjölnotasal.  

2.4 Stjórnun 
Aðstaða starfsfólks s.s. kaffistofa, búningsherbergi, fundarherbergi o.s.fr. er sameiginleg fyrir 
starfsfólk skóla- og frístundarstarfs.  

2.4.1 Skrifstofur, móttaka, biðstofa 
Deildarstjórar og verkefnastjórar rúmast illa á skrifstofum eins og þær eru í dag, auk þess sem 
aðgengi er ábótavant. Á nokkrum stöðum eru hurðarop ekki nógu breið, t.d. hjá stjórnendum 
skólans. Fundarherbergi við hlið skrifstofu skólastjóra hefur verið nýtt sem skrifstofa og vinnurými 
fyrir verkefnastjóra, herbergið er gluggalaust og loftgæði ekki góð.  
Ágæt aðstaða er fyrir námsráðgjafa.  

Þarfagreining 
Fundarherbergi, sem notað hefur verið fyrir starfsfólk vegna plássleysis, má færa aftur til fyrri nota. 
Athuga þarf loftgæði í fundarherberginu. Auk þess sem má breyta almennri stofu sem er við hlið 
kennaraaðstöðu og nýta að hluta sem fundarherbergi. Mögulega má gera fundarherbergi í 
umferðarrými sem tengir A-álmu og sal. 

Gert er ráð fyrir að núverandi skrifstofur verði áfram nýttar, auk þess sem að hluti núverandi 
vinnurýmis A-álmu verði opin skrifstofuaðstaða fyrir millistjórnendur og sérfræðinga.  

Skrifstofa skólastjóra – Óbreytt, en hurð skal gerð aðgengileg hjólastólum. 
Skrifstofa aðstoðarskólastjóra – Óbreytt, en hurð skal gerð aðgengileg hjólastólum. 
Námsráðgjafi – óbreytt. 

2.4.2 Heilsugæsla 
Ágæt aðstaða er fyrir hjúkrunarfræðing í vesturhluta A-álmu. 

Þarfagreining 
Heilsugæsla verður óbreytt. 

2.4.3 Umsjónarmanneskja húsnæðis 
Ágæt aðstaða er fyrir umsjónarmanneskju húsnæðis í vesturhluta A-álmu, við anddyri. 

Þarfagreining 
Aðstaða umsjónarmanneskju húsnæðis verður óbreytt. 

2.4.4 Fundar- og viðtalsherbergi 
Ekkert fundarherbergi er í skólanum og því eru fundir ýmist haldnir á skrifstofu skólastjóra, herbergi 
inn af skrifstofu deildarstjóra, sem hvorugt rúmar marga í einu, eða í kennslustofum, þegar því er við 
komið.  
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Þarfagreining 
Útbúa þarf fundarherbergi sem henta annars vegar fyrir minni fundi eða einkasamtöl (t.d. við 
foreldra/nemanda) og hins vegar fyrir stærri fundi (10-20 manns). T.d. tvö stærri fundarherbergi, 
annað í tengslum við starfsmannaaðstöðu, sem nýtist til dæmis fyrir stjórnendur, hitt í tengslum við 
félagsmiðstöð, sem nýtist t.d. fyrir fundi nemendaráðs og starfsfólk félagsmiðstöðvar. Þá þarf tvö 
minni fundar- og viðtalsherbergi sem nýtast einnig fyrir sálfræðinga, talmeinafræðing, félagsráðgjafa 
og aðra sérfræðinga. 

2.4.5 Undirbúningsherbergi og gagnasmiðja 
Ekki er nægjanleg vinnuaðstaða fyrir kennara og aðra starfsmenn. Í Langholtsskóla starfa milli 50 og 
60 kennarar í dag. Í sameiginlegri vinnustofu, sem er 54,1 m², er rými fyrir 8-12 manns í einu, og er 
þar einnig gagnasmiðja fyrir undirbúningsstarf. 

Þarfagreining 
Vinnuaðstöðu kennara og starfsmanna (s.s. stuðningsfulltrúa, sálfræðinga og annarra sérfræðinga) 
verður dreift um skólann og komið fyrir í tengslum við almenn kennslurými. Dagsbirta skal vera í 
vinnurýmum. 
Gert er ráð fyrir að áfram verði vinnuaðstaða kennara þar sem undirbúningsherbergi er í dag. 
Kennslustofu á 2. hæð verði að hluta breytt í undirbúningsrými, auk þess að undirbúningsrými verði í 
nýrri viðbyggingu. Gjarnan má skapa tengsl með gluggum eða glerveggjum fram í annað rými eða 
fram á gang frá undirbúningsherbergjum. Starfsmannafjöldi sem hefur afnot af hverju rými er um 20-
25 (ekki endilega á sama tíma). Aðstaðan gæti verið í formi rýmis með fundarborði fyrir um 6-7 
manns og vinnuborðum.  
Gert er ráð fyrir að gagnasmiðja verði áfram á sama stað. 

2.4.6 Kaffistofa 
Aðstaða fyrir starfsfólk rúmar ekki starfsmannahópinn, sem telur um 100 starfsmenn. Einungis hluti 
starfsmanna rúmast á kaffistofu í einu. Fatahengi og önnur aðstaða, svo sem salerni eru af skornum 
skammti. Flestir starfsmenn eru í 100% starfi. Kaffistofa starfsfólks, sem einnig inniheldur 
fatageymslu, skápa og eldhúsinnréttingu, er 87 m². Frímínútur eru mismunandi eftir stigum. 
Starfsmannahópurinn er því aldrei allur á sama tíma í hléi, heldur dreifist eftir því á hvaða aldursstigi 
starfsmenn vinna.  

Þarfagreining 
Gert er ráð fyrir að kaffistofa verði áfram á sama stað, en að munaskapar og fatahengi verði fært 
annað og innra skipulag kaffistofunnar verði endurskoðað. Kaffistofan er aðstaða starfsfólks til 
hressingar og hvíldar. Þar þarf að vera innrétting (vaskur, kæling og upphitun matvæla) með 
geymsluaðstöðu fyrir leirtau og drykki og matvæli sem starfsmenn taka með sér að heiman. Starfsfólk 
þarf að geta matast við borð og sest niður í ró og næði. Á kaffistofu má gjarnan vera 
,,kaffihúsastemmning“. Hún þarf að vera björt og rúmgóð og möguleiki á fundarhaldi. Gott væri ef 
hægt sé að hólfa stofuna niður ef svo ber undir, helmingur starfsmanna á fundi og helmingur í kaffi.  

2.4.7 Snyrtingar, munaskápar, fataherbergi, búningsherbergi 
Fatahengi og munaskápar eru á kaffistofu. Engin skipti- eða búningsaðstaða er fyrir starfsfólk og ekki 
sturtuaðstaða. 6 snyrtingar eru fyrir kennara. Þar af ein fyrir fatlaða, sem einnig er ætluð nemendum. 
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Þarfagreining 
Gert skal ráð fyrir að fataherbergi og munaskápar verði færðir úr kaffistofu. Í tengslum við 
starfsmannaðstöðu skulu vera læst munahólf fyrir persónulega muni starfsmanna, ásamt fatahengi 
og skóhirslu. Aðstaða fyrir starfsfólk með bekkjum, fataskápum, fatahengi, skóhillum og 
munaskápum. Munaskapar og fatahengi geti verið í eldri byggingu eða nýbyggingu. Mögulega má 
koma fatahengi og munaskápum fyrir í umferðarrými sem tengir A-álmu við sal. Mikilvægt er að 
fatahengi og munaskápar verði staðsett þar sem allir eiga leið um, eins og á við um kaffistofuna.  

Útbúa skal búningsherbergi með sturtu fyrir starfsfólk. Mögulega má koma búningsherbergjum fyrir 
þar sem nú eru hljóðver og ljósmyndun.  

2.5 Eldhús  
Mötuneyti er starfrækt við skólann sem framreiðir um 730-750 matarskammta í hverju hádegi. Þar af 
um 660 fyrir nemendur í áskrift og bróðurpart starfsmannahópsins sem telur um 100 manns.  

Eldhúsið er lítið og erfitt er að anna núverandi fjölda nemenda og auknum kröfum sem gerðar eru til 
mötuneyta skóla, t.a.m. um að börn hafi val um rétti. Ekki er möguleiki á slíku í núverandi eldhúsi. 
Geymslur eru þokkalegar og fyrirhugaðar eru endurbætur á kæli- og frystisklefum í eldhúsinu.   

Aðstaða starfsmanna mötuneytisins eru bágborin, eitt salerni, litlir munaskápar og einn fataskápur. 
Dálítil skonsa er notuð sem afdrep og kaffistofa starfsmanna í eldhúsi. Engin sturta er í tengslum við 
mötuneyti – sem gott væri hreinlætis vegna og til að bregðast við slysum (s.s. vegna bruna). 

Þarfagreining 
Stækka þarf eldhús til að anna núverandi fjölda nemenda og auknum kröfum sem gerðar eru til 
mötuneyta skóla. Byggja þarf eldhús í samræmi við hugmyndir Reykjavíkurborgar um að börn hafi val 
um rétti.  
Bæta þarf aðstöðu starfsfólks eldhúss.  

2.6 Stoðrými 

2.6.1 Snyrtingar 
Fáar snyrtingar eru í A-álmu skólans og litlar. Einungis tvær snyrtingar eru gerðar í samræmi við 
algilda hönnun.    
Þarfagreining 
Bæta þarf við snyrtingum í eldri hluta skólans, sérstaklega í A-álmu.  Í viðbyggingu skulu vera 
snyrtingar í nálægð við ný heimasvæði og félagsmiðstöð. Gera þarf ráð fyrir kynlausri salernisaðstöðu 
sem er alveg aflokuð og salerni fyrir einstaklinga með fötlun. 

2.6.2 Fatahengi, skógeymslur, fataskápar 
Ekki eru næg fatahengi, skógeymslur og skápar fyrir nemendur. 

Þarfagreining 
Samnýting skal vera á fatahengjum, skógeymslum og nemendaskápum fyrir skóla og félagsmiðstöð 
og mögulegt að nýta fatahengi þegar félagsmiðstöð er opin, á sama tíma og önnur rými skólans eru 
lokuð. 
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Anddyri 
Litlar eða engar merkingar eru í skólanum sem vísa á t.a.m. hvar afgreiðslu og starfsmanna- og 
kennarastofu er að finna. 

Þarfagreining 
Bæta þarf merkingar við innganga skólans.  
 

Annað 
Aðgengi 
Aðgengi fyrir fatlaða er ábótavant, fá salerni þar sem fatlaðir komast að, engin lyfta í B-álmu og börn í 
hjólastól komast ekki í sérdeild. Langholtsskóli er ekki byggður fyrir fólk (börn/starfsfólk/foreldra) 
með líkamlega fötlun. Mikilvægt er að huga að aðgengi fatlaðra í öllum endurbótum og nýbyggingum 
við skólann. Það er engin rafmagnsopnun þannig að fólk sem hefur ekki kraft eða getu til að opna 
þungar gamlar hurðirnar geta það ekki nema fá utanaðkomandi aðstoð.  
Þarfagreining 
Aðgangsstýring.  
Mögulegt þarf að vera að hafa opið í félagsmiðstöð þó önnur rými skólans séu lokuð 

Umferðarrými 

Svæði sem tengir austurhluta elsta hluta Langholtsskóla, B- álmu, fjölnotasal og C- álmu er mjög 
vannýtt rými. Breyta þarf innra skipulagi og endurhugsa þetta svæði í tengslum við viðbyggingu og 
breytingar í skólanum.    

Aðgengi fyrir alla 
Mikilvægt er meta núverandi húsnæði út frá aðgengi fatlaðra (skóli án aðgreiningar) og bæta 
aðgengi fatlaðra svoleiðis að allir hafi jafnt aðgengi um allan skólann, t.a.m. fjölga salernum þar sem 
fatlaðir komast að, bæta við lyftu í B-álmu og víkka hurðarop, t.d. hjá stjórnendum skólans. Bæta þarf 
við rafmagnsopnun þannig að fólk sem hefur ekki kraft eða getu til að opna þungar gamlar hurðirnar 
geti komið inn án utanaðkomandi aðstoðar. Tryggja þarf að allir (starfsfólk, nemendur, foreldrar 
o.s.fr) eigi eins greiðan aðgang um skólann og kostur er.  
 

2.6 Íþróttahúsnæði 
Við skólann 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. 

Skólastjórn telur að töluvert óhagræði sé af sækja íþróttatíma utan skólans þar sem það tekur 
nemendur um 15-20 mínútur að komast á milli húsa og gera sig klára fyrir þátttöku í íþróttatímum í 
TBR og sama tíma að komast til baka. Það þarf því að gera ráð fyrir 80 mínútum fyrir hverjar 40 
mínútur í íþróttum í TBR. Samnýting á íþróttahúsi TBR gengur nokkuð vel fyrir utan þann tíma sem 
þarf til viðbótar til að komast á milli staða. Íþróttahús er þétt setið. 

Sundkennsla fer fram í sundlauginni í Laugardal. Skólastjórnendur benda á að upphækkanlegur botn 
innisundlaugar er oft bilaður og því ekki hægt að kenna ósyndum börnum í þeirri laug og erfitt er að 
kenna nemendum á köldum vetrardögum úti í Laugardalslaug. 

 



19 

Þarfagreining 
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. 

Ákjósanlegt er að aðstaða innan skólans t.d. í félagsrýmum og á göngum bjóði upp á og hvetji til 
hreyfingar. Skapa má hreyfistöðvar eða lítil hreyfirými. Frístundastarf þarf aðgang að íþróttahúsi. 

2.7 Lóð 
Hjólastandar eru fáir á lóð skólans, engin yfirbyggð skýli til staðar og engin aðstaða ætluð fyrir 
hlaupahjól.  

Þarfagreining 
Bæta skal aðstöðu fyrir reiðhjól og önnur virk farartæki s.s. hlaupahjól. Til að uppfylla markmið 
Aðalskipulags Reykjavíkurborgar 2010-2030 þurfa að vera hjólastæði fyrir 20 % nemenda og 
starfsfólks og helmingur þeirra vera yfirbyggð. Hugað skal að því að hafa hjólastæði í tengslum við 
sem flesta innganga.  

Teikningar 
Skýringarmyndir sýna núverandi notkun Langholtsskóla. Færanlegar kennslustofur eru ekki með á 
skýringarmyndum.  
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Skýringarmyndir sýna núverandi notkun Þróttheima. Ólitað svæði á jarðhæð er notað af 
Glaðheimum. 
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3 Samantekt 

Þörf er á að byggja 1590 m² í nýrri viðbyggingu og að endurskipuleggja og breyta um 620 m² í 
núverandi byggingu. Starfshópurinn mælir með að byggt verði í tengslum við B-álmu og fjölnotasal  á 
suðaustur horni lóðarinnar. Á appelsínugulum reit (sjá skýringarmynd) er hægt að gera um 800 m² 
byggingarreit og byggja á tveimur hæðum.  

Hægt er að tengja nýbyggingu á þessum stað við B álmu og bæta aðgengi, sem er sérlega ábótavant í 
B-álmu í dag. Rýmið gæti á auðveldan hátt tengst sal, sem félagsmiðstöð getur nýtt og einng væri
mögulegt að endurskipuleggja stórt umferðarrými á 1. hæð, sem í dag er vannýtt.

Helstu áherslur við breytingar á núverandi húsnæði: 

- Opna á milli kennslustofa bæði sjónrænt og með hurð. Mikilvægt er að passa upp á hljóðvist við
þessa aðgerð. T.d. með einfaldri hurð og glugga til hliðar

- Mögulega gera sjónræna tengingu við umferðarrými
- Gera vinnurými fyrir kennara á 2. hæð í A-álmu
- Gera minni herbergi í einhverjum af eldri kennslustofum
- Bæta nýtingu á tengisvæði
- Lyftutengingu á 2. hæð B álmu
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Helstu rými í nýbyggingu: 

- Námssvæði / heimasvæði
- Félagsmiðstöð
- Vinnuaðstaða fyrir kennara
- Nýr fjölnotasalur, með tengingu við matsal
- Smiðjur og tónmenntaherbergi

Viðaukar og minnisblöð 
Með þessari forsögn fylgja húsrýmisáætlun og skýringarmynd auk minnisblað og viðauka 

- Minnisblað með frumkostnaðaráætlun
- Húsrýmisáætlun
- Skýringarmynd sem sýnir mögulegar breytingar í núverandi byggingu og forsendur útreikninga á

breytingaþörf.
- Viðauki 1 - minnisblað frá skóla- og frístundastjórnendum um samnýtingu.
- Viðauki 2 - tölvupóstur frá skrifstofustjóra ÍTR.
- Viðauki 3 - athugasemdir sem fylgja forsögn.
- Viðauki 4 - athugasemdir vegna Skólahljómsveitar Austurbæjar
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2.1 Námssvæði
fjöldi m² fjöldi m² fjöldi m² m²

2.1.1 Almennt námsrými
> Almennar kennslustofur 25 1776 1789,2 214,6

Kennslustofur, flestar á bilinu 47 m²-55 m², fjórar 81 m² . 1 teymiskennslurými. 
> Heimasvæði 385
Opið rými fyrir tvo árganga, með minni lokanlegum fjölnota rýmum,
hópaherbergi, geymslu og snyrtingum. Æskilegt að sé í góðum tengslum við 
vinnusvæði kennara. 400
Hópaherbergi 52 1 35
Geymslur 1 15
Snyrtingar 25

2.1.2 Vísindasvæði - náttúrufræðistofa 1 84 1 84 0 0 0
Náttúrufræðistofa er kennd í C álmu og verður áfram á sama stað. Hér hægt 
að opna út á palla fyrir utan. 4

2.1.3 Heimilsfræði 1 105,8 1 105,8 0 0 0
Sérgreinarými. Óbreytt.



2.1.3 Textíl 1 75,3 1 75,3 0 0 0
Sérgreinarými með blautrými, geymslu og vinnurými kennara. Óbreytt. 

2.1.3 Smíði 1 126 1 126 0 0 0
Sérgreinarými með málun, rennibekki, vélarrými, efnisgeymslu og vinnurými 
kennara. Óbreytt. 

2.1.3 Myndlist 1 57,5 1 57,5 0 0 0
Sérgreinarými. Óbreytt. 

2.1.4 Ýmsar smiðjur
> Málmsmíði 1 28,8 1 28,8 0 0 0
Sérgreinarými í tengslum við smíðastofu. Óbreytt.
> Fjölnotastofa 1 34,6 1 34,6 0 0 0
Sérgreinarými í tengslum við myndmenntarstofu. Óbreytt.
> Hljóðblöndun 26,9 26,9
Lítið hljóðver er í fyrrum í geymslu. Breytt nýting á rými.
> Ljósmyndun 20,9 20,9
Lítið hljóðver er í fyrrum í geymslu. Breytt nýting á rými.

2.1.4 Snillismiðja 1 60
Tæknismiðja tengt nýjum heimasvæðum og/eða fjölnotasmiðju og 
félagsmiðstöð. Þarf að vera mögulegt að koma fyrir þrívíddarprentara, 
vínylskera, laserskera, efnivið, svo og tölvum 
> Hljóðver 15
Upptöku- og hljóðvinnslurými, hluti af snillismiðju. Nálægð við 
tónmenntarstofu. 
> Myndver 15
Green screen og myndvinnslurými, hluti af snillismiðju. 

2.1.4 Fjölnotasmiðja 1 80



Verkstæðið er ætlað fyrir föndur, málningarvinnu, hjólaviðgerðir eða gera
búninga svo eitthvað sé nefnt. Það þarf að vera hægt að koma inn í þetta rými 
beint af skólalóðinni t. d. með reiðhjól. 

2.1.5 Tónmennt 1 66,4 0 0 1 90 66,4
Sérgreinarými. Hugmyndir eru um að færa tónmennt og tengja við 
félagsaðstöðu skólans. Stærra rými auk minni hljóðfærakennslurýma. 
>Hljóðfærakennsla 2 22,2 0
Notkun á rýmum fyrir hljóðfærakennslu verður aflögð. Minni rými fyrir 
hljóðfærakennslu verða hluti af tónmenntarstofu. 

2.1.6 Skólasafn-upplýsingaver 1 189,1 1 189,1 0 0 0
Bókasafn og tölvuver. Nýta má hluta skólasafns með félagsmiðstöð. 

2.1.7 Stoðþjónusta, námsver 4 250,3 154,9 0 0 95,4
Námsver verða að hluta óbreytt. Stoðþjónusta skal vera í námunda við almenn 
námsrými. 

Sérdeild einhverfra 85,7 85,7
Óbreytt.

Samtals 2949,5 2782,9 635 424,2
2.2 Félagsaðstaða

fjöldi m² fjöldi m² fjöldi m² m²

2.2.1 Fjölnotasalur / matsalur / alrými 1 244 1 244 1 180 40

Núverandi salur mest megnis fyrir mötuneyti, en í fjölbreyttri notkun utan þess 
tíma. Nýting óbreytt.  Mögulega breytingar á innra skipulagi.          Nýr 
fjölnotasalur og alrými félagsmiðstöðvarinnar í tengslum við núverandi sal. 
Hægt þarf að vera að setjast niður í hópum, aðstaða fyrir leiklist, dans, 
samveru og aðra kennslu. Mögulegt þarf að vera að nota salinn að hluta til 
fyrir matsal. Gott er ef hægt er að opna á milli sala og nýta sem stærri sal við 
sérstök tilefni. 



2.2.1 Svið og discobúr 72,1 49,1 0 25
Hluti af baksviði nýtt til að stækka eldhús. Mögulega má færa svið í nýjan 
fjölnotasal. 

2.2.1 Geymsla 30
Geymsla tengd matsal og alrými, samnýting félagsmiðstöðvar og skóla.

Samtals 316,1 293,1 210 65
2.3 Félagsmiðstöð

fjöldi m² fjöldi m² fjöldi m² m²

2.3.1 Afþreyingarrými 1 55
Þarf að vera pláss fyrir poolborð, foosball, pílukast, þithokky og sófa. Það þarf 
að vera gott pláss til að fara í hina ýmsu leiki ásamt því að geta setið saman í 
hópum og notið þess að vera saman. 

2.3.2 Eldhús í félagsmiðstöð 1 20
Sér rými í tengslum við alrými félagsmiðstöðvar. Þarf að hafa vinnuaðstöðu 
fyrir einfalda eldamennsku/bakstur með allavega tvö borð sem rúmar ca. 10 
manns. 

2.3.3 Sjónvarpsherbergi 1 25
Hér þarf pláss fyrir sjónvarp og aðrar leikjatölvur. Rýmið þarf að vera 
huggulegt og ekki of stórt.

2.3.4 Skrifstofa 1 12
Skrifstofa forstöðumanns, með yfirsýn yfir inngang og sem mest af 
félagsmiðstöð.

2.3.5 Börn með langvarandi stuðningsþarfir
Ekki vitað á þessari stundu hver þörfin er.

Samtals 0 0 112 0
2.4 Stjórnun

fjöldi m² fjöldi m² fjöldi m² m²



2.4.1 Almenn skrifstofa, móttaka, biðstofa 1 35,6 1 22,3 0 0 13,3
Móttaka/biðstofa í tengslum  skrifstofur skólastjóra og 
aðstoðarskólastjóra. Almenn skrifstofa fyrir (X) marga, t.d. 
aðstoðarskólastjóra, deildarstjóra o.s.fr.  

2.4.1 Skrifstofa skólastjóra 1 14,2 1 14,2 0 0 0
Skrifstofa tengd almennri skrifstofu og fundaraðstöðu.

2.4.1 Skrifstofa aðstoðarskólastjóra 1 11,7 1 11,7 0 0 0
Skrifstofa tengd almennri skrifstofu og fundaraðstöðu.

2.4.1 Skrifstofa deildarstjóra 2 23,2 2 23,2 0 0 0
Skrifstofa tengd almennri skrifstofu og fundaraðstöðu.

2.4.1 Námsráðgjafi 1 12,9 1 12,9 0 0 0
Viðtalsherbergi fyrir námsráðgjafa, tengd almennri skrifstofu og biðstofu.

2.4.2 Heilsugæsla 1 19,7 1 19,7 0 0 0
Aðstaða fyrir hjúkrunarfræðing í tenglsum við biðstofu og snyrtingu.

2.4.3 Umsjónarmaður 26,5 26,5 0 0 0
Afdrep og skrifstofa fyrir húsvörð í tenglum við skrifstofur og góða yfirsýn yfir 
aðalinngang og umferðarrými.

2.4.4 Fundarherbergi 0 1 25 1 30 0
Fundarherbergi fyrir 10 - 12 manns, tengt móttöku og biðstofu 

2.4.4 Viðtalsherbergi 0 1 13,3 1 15 13,3
Minni fundarherbergi til að taka á móti foreldrum, aðstaða fyrir sérfræðinga 
t.d. sálfræðinga og aðra sérfræðinga.



2.4.5 Gagnasmiðja 0 0 0 0 0 0 0

Vinnuherbergi tengt almennri skrifstofu, skrifstofu skólastjóra 
aðstoðarskólastjóra og vinnuherbergi kennara. Í þessu herbergi er vinnuborð, 
pappírsgeymsla, innbinding, röðun, pappírsskurður o.fl.. Er í vinnuherbergi.

2.4.5 Undirbúningsherbergi / vinnuherbergi 1 54,1 101,7 45 0
Vinnustofa með 15-20  vinnustöðvum. Í góðum tengslum við almenna
skrifstofu og ljósritun.Í vinnstofu kennara þarf að vera símaafdrep, vegna 
símaviðtalstíma

2.4.6 Kaffistofa 1 87,5 87,5 0 0 0
Kaffi- og setustofa starfsfólks, eldhúsinnrétting og aðstaða til að framreiða 
mat. Í góðum tengslum snyrtinga. Gjarnan í tengslum við vinnuaðstöðu 
kennara og starfsfólks.

2.4.7 Snyrtingar, munaskápar, fatahengi, búningsherbergi 47,8
Færa skal munaskápa og fatahengi úf kaffistofu og koma því fyrir í nálægð við 
kaffistofu. Koma skal upp búningsaðstöðu með sturtu, t.d. í kjallara þar sem nú 
er hljóðver. 

Samtals 285,4 405,8 90 26,6
2.5 Eldhús

fjöldi m² fjöldi m² fjöldi m² m²
77,3 102,3 0

Samtals 77,3 102,3 0
2.6 Stoðrými

fjöldi m² fjöldi m² fjöldi m² m²

2.6.1 Snyrtingar 179,1 203,1 13
Fjölga þarf við snyrtingum í eldri hluta skólans, sérstaklega í a-álmu.  

2.6.2 Fatahengi, skógeymsla, skápar 100 50



Fjölga þarf fatahengjum, skógeymslum og skápum. Mikilvægt er að samnýtist 
skóla og félagsmiðstöð. 

Geymslur 206,2 228,4 20
Óbreytt. Rými sem nú eru nýtt undir hljóðfærakennslu verða nýtt sem 
geymslur. 

Tæknirými 30,3 30,3 100
Óbreytt. Skal vera í viðbyggingu eftir þörfum. Er ekki tekið með hér. 

Ræsting 15,7 15,7 30
Óbreytt. Skal vera í viðbyggingu eftir þörfum. Er ekki tekið með hér. 

Umferðarrými 1432,2 1332,2 100
Óbreytt. Skal vera í viðbyggingu eftir þörfum. Er ekki tekið með hér. 

Samtals 1863,5 1909,7 213 100

Nettó heild samtals 5491,8 5493,8 1270    620
25% veggir og gangar 320

Samtals 1590
Gróðurhús 30



Búningsherbergi/
Fatahengi/Munaskápar Geymslur

Opna á milli stofa Opna út



Opna á milli stofa

Gluggi fram á gang

Opna á milli stofa

Stækka eldhús 
(stækka matsal?)

Fundarherbergi

Fundarherbergi, 
vinnuaðstaða, 
ka�stofa, snyrtingar

Spilakrókur

Viðtalsherbergi, nemen-
daskápar, fatahengi, 
munaskápar, félagsaðstaða

Opna á milli stofa

Gluggi fram á gang

Opna á milli stofa

Stækka eldhús 
(stækka matsal?)

Fundarherbergi

Fundarherbergi, 
vinnuaðstaða, 
ka�stofa, snyrtingar

Spilakrókur

Viðtalsherbergi, nemen-
daskápar, fatahengi, 
munaskápar, félagsaðstaða



Opna á milli stofa

Hópaherbergi, 
námsver, snyrtingar

Opna á milli stofa

Opna á milli stofa

Almenn stofa Vinnuaðstaða 
kennara





Minnisblað vegna samnýtingar Langholtsskóla og félagsmiðstöðvarinnar Þróttheima í nýbyggingu við 
Langholtsskóla 14. maí 2020 

Fjallað var um húsrýmisáætlun fyrir nýja viðbyggingu og ræddar hugmyndir um samnýtingu skóla og 
félagsmiðstöðvarinnar á húsnæðinu.  

Mætt fyrir hönd Langholtsskóla: Hreiðar Sigtryggsson skólastjóri, Sesselja Auður Eyjólfsdóttir 
aðstoðarskólastjóri og verkefnastjórarnir Guðlaug Bjarnadóttir og Björgvin Ívar Guðbrandsson. Fyrir 
hönd Kringlumýrar, Haraldur Sigurðsson framkvæmdastjóri, Þórhildur Rafns Jónsdóttir deildarstjóri og 
Hildur Þóra Sigurðardóttir forstöðumaður. 

Flutningur félagsmiðstöðvarinnar Þróttheima inn í Langholtsskóla býður upp á mörg tækifæri til betra og 
skilvirkara samstarfs milli stofnananna og samnýtingar á rýmum og ýmiss konar búnaði. Þannig gefst færi 
á að koma betur til móts við nemendur í leik og starfi – og meiri samfella í starfi beggja stofnana. Einnig 
felast tækifæri í þeirri skörun á dagvinnutíma sem verður með tilkomu félagsmiðstöðvarinnar í 
skólanum.  

Samnýting milli Langholtsskóla og Þróttheima 

Samkvæmt forsögn fyrir nýbyggingu við skólann er gert ráð fyrir mörgum og fjölbreytilegum rýmum. Efri 
hæð er að mestu leyti ætluð undir kennslurými en neðri hæð verði fyrir félagsmiðstöð og fjölnota sal. 
Inn á milli verði rými sem má samnýta en skóli og félagsmiðstöð hafi yfirráð yfir ákveðnu svæði hvor um 
sig. Sjá þarf til þess að flæði milli rýma verði gott og skilvirkt en hafa þarf í huga að hægt verði að 
afmarka svæði þannig að hluti húsnæðisins sé opið en aðgangur takmarkaður um önnur svæði. Hönnuða 
bíða ögrandi verkefni að raða saman þeim rýmum sem gert er í rýmisáætluninni.  

Eftir góða yfirferð á því rými sem sett er fram í áætluninni eru góðir möguleikar á samnýtingu ef 
staðsetning svæðanna, sem mögulegt er að samnýta, eru vel skipulögð og umferð um þau sé auðveld og 
lipur. Þau svæði sem um ræðir eru 2.1.4. Snillismiðja (hljóðver, myndver og fl.) og fjölnotasmiðja. 2.1.6. 
skólasafn – upplýsingaver. 2.2.1. fjölnota salur. 

Mikilvægt er að huga vel að samspili rýmanna, t.d. að hljóðver/myndver tengist nýrri tónmenntastofu, 
sérstökum tónlistarrýmum (klefum, sjá 2.1.5) fyrir tónlistarkennslu og jafnframt að þessi rými tengist 
einnig fjölnotasal. 

Rými félagsmiðstöðvarinnar. 

Sérstaklega þarf að huga að rými fyrir „börn með langvarandi stuðningsþarfir (2.3.5)“ þar sem stærð 
þess í húsrýmisáætluninni er ekki áætluð vegna óvissu með fjölda þeirra barna sem koma til með að 
nýta rýmin. Gert er ráð fyrir að Þróttheimar þurfa alltaf að þjónusta þau börn sem eru með 
skilgreindar stuðningsþarfir í Langholtsskóla hverju sinni. Miðað við fjöldann sem er í dag má gera ráð 
fyrir um 18 börnum og unglingum sem þurfa þjónustu. Til að geta boðið þeim þjónustu, miðað við 
stöðuna í dag, þarf að gera ráð fyrir tveimur 20 fermetra rýmum sem yrðu hönnuð með þarfir þeirra 
að leiðarljósi. 

Einnig er „sjónvarpsherbergi 2.3.3.“ í minna lagi. Orðalagið um að það megi ekki „vera of stórt“ er ekki 
rétt. Miða þarf við þann fjölda sem sækir Þróttheima þarf sjónvarpsherbergið að taka á móti nokkrum 
hópum í einu. 

Annað. 

Mikilvægt að hönnuðir séu í góðu samstarfi og samráði við fulltrúar Langholtsskóla og Þróttheima 
(Kringlumýri) í hönnunarferlinu. 

f.h. Langholtsskóla f.h. Kringlumýrar (Félagsmiðstöðvarinnar Þróttheima)
Hreiðar Sigtryggsson Haraldur Sigurðsson



From: Steinþór Einarsson
To: Gréta Þórsdóttir Björnsson
Subject: RE: Íþróttahúsnæði og aðstaða Langholtsskóla
Date: miðvikudagur, 24. júní 2020 13:14:08
Attachments: image001.png

Sæl

Stýrihópur um íþróttastefnu er að vinna að fjárfestingaáætlun til næstu 5 ára.
Varðandi Laugardalinn þá hefur ekki verið tekin ákvörðun varðandi forgangsröðun. Þar er undir
bygging íþróttahúss fyrir Ármann / Þrótt og íþróttakennslu skólanna. Síðan þjóðarleikvangur í
inniboltagreinum og svo lagfæring á Laugardalshöll.
Það er ljóst að það verður ekki farið í allt þetta – en ef Þjóðarleikvangur verður byggður verður
ekki byggt hús fyrir Þrótt / Ármann, heldur verður það húsnæði notað fyrir félögin og
íþróttakennslu skólanna.

Kveðja
Steinþór Einarsson
Skrifstofustjóri rekstrar og þjónustu
Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur 

Sími 411 5000 · Beinn sími 411 5090
steinthor.einarsson@reykjavik.is www.itr.is · Meðferð tölvupósts / Disclaimer

From: Gréta Þórsdóttir Björnsson <Greta.Thorsdottir.Bjornsson@reykjavik.is> 
Sent: 24 June 2020 13:03
To: Steinþór Einarsson <steinthor.einarsson@reykjavik.is>
Subject: FS: Íþróttahúsnæði og aðstaða Langholtsskóla

Sæll Steinþór

Takk fyrir samtalið í gær. 
Gætur þú sent mér þessi svör í pósti, eins og við töluðum um?

Bestu kveðjur,
 Gréta Þórsdóttir Björnsson
Arkitekt
greta.thorsdottir.bjornsson@reykjavik.is
Reykjavíkurborg – Umhverfis- og skipulagssvið
Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík
Sími: 411 1111

Kraftur – Samvinna – Virðing – Vinsemd

Frá: Gréta Þórsdóttir Björnsson 
Sent: mánudagur, 22. júní 2020 11:58
Til: Steinþór Einarsson <steinthor.einarsson@reykjavik.is>
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Afrit: Soffía Pálsdóttir <soffia.palsdottir@reykjavik.is>
Efni: FS: Íþróttahúsnæði og aðstaða Langholtsskóla

Sæll Steinþór

Varstu búin að ná að kíkja á póstinn hér að neðan? Ég væri þakklát ef þú gætir svarað fljótlega,
þar sem starfshópurinn hefur lokið vinnu sinni og ég er að klára þetta allra síðasta.

Bestu kveðjur,
 Gréta Þórsdóttir Björnsson
Arkitekt
greta.thorsdottir.bjornsson@reykjavik.is
Reykjavíkurborg – Umhverfis- og skipulagssvið
Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík
Sími: 411 1111

Kraftur – Samvinna – Virðing – Vinsemd

Frá: Gréta Þórsdóttir Björnsson 
Sent: mánudagur, 15. júní 2020 10:23
Til: Steinþór Einarsson <steinthor.einarsson@reykjavik.is>
Efni: SV: Íþróttahúsnæði og aðstaða Langholtsskóla

Sæll Steinþór

Er vinnu varðandi íþróttamannvirki í Laugardal, þ.á.m. íþróttahús skólanna lokið eða komin lengra
á veg? Liggja fyrir einhverjar upplýsingar um þessa vinnu sem ég get fengið?

Við erum að reyna að loka starfshóp sem hefur unnið að því að greina og koma með tillögur
varðandi húsnæðisþörf Langholtsskóla og fékk eftirfarandi athugasemd frá Soffíu Pálsdóttir: 
Mér finnst komment ÍTR orðin ansi gömul síðan í des og búið að samþykkja nýja íþróttastefnu
sem Steinþór nefnir í sínum t.pósti að sé í vinnslu. Þarf ekki að fá uppfærslu á kommentum frá ÍTR
vegna íþróttasalamála?

Bestu kveðjur,
 Gréta Þórsdóttir Björnsson
Arkitekt
greta.thorsdottir.bjornsson@reykjavik.is
Reykjavíkurborg – Umhverfis- og skipulagssvið
Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík
Sími: 411 1111

Kraftur – Samvinna – Virðing – Vinsemd

Frá: Steinþór Einarsson <steinthor.einarsson@reykjavik.is> 
Sent: föstudagur, 13. desember 2019 14:03
Til: Gréta Þórsdóttir Björnsson <Greta.Thorsdottir.Bjornsson@reykjavik.is>
Afrit: Ómar Einarsson <omar.einarsson@reykjavik.is>
Efni: RE: Íþróttahúsnæði og aðstaða Langholtsskóla
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Sæl Gréta

það er nú kannski ekki hlutverk ÍTR að komenta á þetta. Eru einhverjir úr yfirstjórn SFS að koma
með koment? Er einhver úr yfirstjórn SFS í þessum starfshópi?

Nú stendur yfir mikil vinna varðandi íþróttamannvirki í Laugardal m.a. varðandi Laugardalshöll,
íþróttahús fyrir Þrótt og skólana í Laugardal og aðstöðu TBR. Því er kannski ekki rétt á þessum
tímapunkti að fara að huga að íþróttahúsi við Langholtsskóla.  

Kveðja
Steinþór Einarsson
Skrifstofustjóri rekstrar og þjónustu
Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur 

Sími 411 5000 · Beinn sími 411 5090
steinthor.einarsson@reykjavik.is www.itr.is · Meðferð tölvupósts / Disclaimer

From: Gréta Þórsdóttir Björnsson <Greta.Thorsdottir.Bjornsson@reykjavik.is> 
Sent: 13 December 2019 13:04
To: Steinþór Einarsson <steinthor.einarsson@reykjavik.is>
Subject: SV: Íþróttahúsnæði og aðstaða Langholtsskóla

Sæll Steinþór

Getur þú gefið álit á íþróttaaðstöðu Langholtsskóla?

Bestu kveðjur,
 Gréta Þórsdóttir Björnsson
Arkitekt
greta.thorsdottir.bjornsson@reykjavik.is
Reykjavíkurborg – Umhverfis- og skipulagssvið
Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík
Sími: 411 1111

Kraftur – Samvinna – Virðing – Vinsemd

Frá: Steinþór Einarsson <steinthor.einarsson@reykjavik.is> 
Sent: þriðjudagur, 10. desember 2019 09:44
Til: Gréta Þórsdóttir Björnsson <Greta.Thorsdottir.Bjornsson@reykjavik.is>
Efni: RE: Íþróttahúsnæði og aðstaða Langholtsskóla

já við erum núna á fundi vegna íþróttastefnu og munum ræða þetta.

Kveðja
Steinþór Einarsson
Skrifstofustjóri rekstrar og þjónustu
Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur 
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Sími 411 5000 · Beinn sími 411 5090
steinthor.einarsson@reykjavik.is www.itr.is · Meðferð tölvupósts / Disclaimer

From: Gréta Þórsdóttir Björnsson <Greta.Thorsdottir.Bjornsson@reykjavik.is> 
Sent: 10 December 2019 09:43
To: Steinþór Einarsson <steinthor.einarsson@reykjavik.is>
Cc: Rúnar Gunnarsson <runar.gunnarsson@reykjavik.is>
Subject: FS: Íþróttahúsnæði og aðstaða Langholtsskóla

Sæll Steinþór

Getum við fengið álit frá ÍTR um aðstöðu Langholtsskóla?
Sjá tölvupóst hér að neðan.

Bestu kveðjur,
 Gréta Þórsdóttir Björnsson
Arkitekt
greta.thorsdottir.bjornsson@reykjavik.is
Reykjavíkurborg – Umhverfis- og skipulagssvið
Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík
Sími: 411 1111

Kraftur – Samvinna – Virðing – Vinsemd

Frá: Gréta Þórsdóttir Björnsson 
Sent: föstudagur, 29. nóvember 2019 15:55
Til: Steinþór Einarsson <steinthor.einarsson@reykjavik.is>
Afrit: Rúnar Gunnarsson <runar.gunnarsson@reykjavik.is>
Efni: Íþróttahúsnæði og aðstaða Langholtsskóla

Sæll Steinþór

Það vinnur starfshópur að þarfagreiningu, forsögn og frumtillögum fyrir húsnæði Langholtsskóla
um þessar mundir. Skólastjórnendur í starfshópnum hafa skrifað eftirfarandi um íþróttaaðstöðu
skólans:

Íþróttahúsnæði
Við skólann er lítið íþróttahús sem komið er til ára sinna og þarfnast verulegrar endurnýjunar.
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.
Töluvert óhagræði telur skólastjórn sé af sækja íþróttatíma utan skóla þar sem það tekur
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nemendur um 15-20 mínútur að komast á milli húsa og gera sig klára fyrir þátttöku í
íþróttatímum í TBR og sama tíma að komast til baka. Það þarf því að gera ráð fyrir 80 mínútum
fyrir hverjar 40 mínútur í íþróttum í TBR. Samnýting á íþróttahúsi TBR gengur nokkuð vel fyrir
utan þann tíma sem þarf til viðbótar til að komast á milli staða. Íþróttahús þétt setið.
Sundkennsla fer fram í sundlauginni í Laugardal. Aðstaða þar er bagaleg, einkum fyrir yngstu
börnin. Upphækkanlegur botn innisundlaugar er mjög oft bilaður og því ekki hægt að kenna
ósyndum börnum í þeirri laug. Aðstaða til sundkennslu í grunnu vatni úti í Laugardalslaug er
óásættanleg þar sem grunna útilaugin er hringlaga en ekki ferhyrnt eins og innilaugin – og erfitt
er að kenna nemendum út á köldum vetrardögum.

Starfshópurinn er ekki sammála um hver þörf skólans fyrir íþróttahús er, þar sem TBR er nálægt
skólanum og góð aðstaða til íþróttaiðkunar í Laugardal.

Við viljum því biðja um álit frá ÍTR á framangreindu.

Bestu kveðjur,
 Gréta Þórsdóttir Björnsson
Arkitekt
greta.thorsdottir.bjornsson@reykjavik.is
Reykjavíkurborg – Umhverfis- og skipulagssvið
Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík
Sími: 411 1111

Kraftur – Samvinna – Virðing – Vinsemd
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Viðauki 3 
 

Kynningarfundur á starfi smiðjunnar 
Anna Kristín Sigurðardóttir, ráðgjafi starfshópsins, leggur til að þeim sem mega koma að hönnun 
nýbyggingarinnar verði boðið á kynningarfund á starfi smiðjunnar. Það er mikilvægt að koma þessari 
hugmyndafræði vel til skila til hönnuða til að fá sem besta lausn. Það er erfitt að koma þessu vel á 
framfæri í texta og síðan sem vísað er á gefur heldur ekki nægilega góða mynd fyrir þann sem ekki er 
inni í skólastarfi. 
 

Um stöðu frístundastarfs 1.-4. bekkjar 
Nemendur Langholtsskóla sækja frístundastarf í félagsmiðstöðina Þróttheima, frístundaheimilið 
Glaðheima og frístundaheimilið Dalheima, Þróttheimar og Glaðheimar eru staðsett við Holtaveg 11 
og Dalheimar eru með aðstöðu í Laugardal. Stefnt er að því að færa félagsmiðstöð fyrir 5.-10. bekk í 
skólann og að frístundaheimilið Glaðheimar fyrir 1.-2. bekk verði í Laugardal í núverandi húsnæði 
Dalheima. Ekki liggur fyrir ákvörðun með nýja staðsetningu Dalheima, sem er frístundaheimili fyrir 
börn í 3. og 4. bekk Langholtsskóla og Laugarnesskóla. Það er mjög mikilvægt að fara að huga að 
framtíðaraðstöðu fyrir Dalheima. 

Soffía Pálsdóttir og Haraldur Sigurðsson 
 

Íþróttahúsnæði 
Skólastjórnendur telja íþróttaaðstöðu við skólann ófullnæjandi og það verði ekki bætt með byggingu 
íþróttahúss Þróttar á þeirra starfssvæði.    

Hreiðar Sigtryggsson og Sesselja Auður Eyjólfsdóttir 

 

Skólahljómsveit 
Eftir að starfshópurinn hafði lokið vinnu sinni bárust athugasemdir frá Sigfríði Björnsdóttur, 
deildarstjóra listfræðslu SFS vegna Skólahljómasveitar Austurbæjar. Athugasemdirnar fylgja með 
forsögninni og minniháttar breytingar voru gerðar á húsrýmisáætlun í samráði við fulltrúa og 
sviðstjóra SFS. Sjá athugasemdir í viðauka 4.     

 



 

Óumbeðin umsögn – athugasemdir vegna vinnu við 

Forsögn Langholtsskóla og Þróttheima 

 

unnið hefur 

Sigfríður Björndóttir, deildarstjóri listfræðslu SFS 

 

Almennt 
Inngangur og framtíðarsýn vegna fyrirhugaðra breytinga á Langholtsskóla innihalda ekki eitt orð um 
starfsemi Skólahljómsveitar Austurbæjar innan skólans, þrátt fyrir að um 20% nemenda sveitarinnar, 
alls 24 nemendur skólaárið 2019-2020, séu úr Langholtsskóla. Þetta þarf að laga enda væri það í 
samræmi við lýsingar aftar í skjalinu þar sem nefndar eru þarfir fyrir rými vegna hljóðfærakennslu. 

Skólahljómsveitastarf heyrir undir frístundastarf barna en heyrir ekki undir frístundamiðstöðvar. 
Samkvæmt skilgreiningu verkefnisins var með með erindisbréfi dagsettu þann 21. október 2019 
óskað eftir greiningu og tillögum varðandi húsnæðisþörf fyrir skóla- og frístundastarf fyrir nemendur 
og unglinga í Langholtshverfi. Skólahljómsveitastarfið heyrir því þar undir. 

Í lýsingu undir yfirskriftinni – Núverandi aðstæður – segir meðal annars: 
Húsnæði Langholtsskóla annar ekki þeim fjölda nemenda sem sækja skólann og hentar ekki stefnu 
skólans um teymiskennslu. Til þess að leysa úr þörf fyrir aðstöðu skólastarfs fyrir þann fjölda sem 
sækir Langholtsskóla, og að mögulegt sé að flytja félagsmiðstöðina Þróttheima undir sama þak og 
skólann, þarf að byggja við og endurskipuleggja núverandi húsnæði. 

Ekki er minnst í þessum kafla á núverandi aðstæður til tónlistarkennslu á vegum skólahljómsveita 
sem er óforsvaranlegt og stendur til að bæta samkvæmt tillögunni. Mikilvægt er að nefna það í 
lýsingu á núverandi aðstæðum. 

 

Aðrir kaflar 
Í kafla 2.1. – Námssvæði og frístundastarf – koma fram lýsingar og tillögur vegna hljóðvers og aðstöðu 
til tónmenntakennslu og líka hljóðfærakennslu. Gera má ráð fyrir áhuga á nýtingu hljóðvers vegna 
tónlistarnáms í framtíðinni og gott aðgengi að því, sem ekki veldur truflun, er mikilvægt. 

Hljóð- og myndver  Mælt er með að koma upptökuherbergi og hvers kyns mynd- og 
hljóðvinnsluherbergi (green screen herbergi) nær snillismiðju og félagsmiðstöð. Gott væri að koma 
upp sameiginlegu vinnurými fyrir fjölnotasmiðju, snillismiðju, hljóð- og myndver, sértæku rýmin væru 
þá minni, út frá einskonar miðju. 

Um tónlistarrýmin segir: 

2.1.5 Tónmennt  - brot úr texta skýrslunnar – feitletrun SB 
Ágætis tónmenntarstofa er á 2. hæð í austast A-álmu. Tónmenntarstofa er ekki í nálægð við sal og 
engin rými fyrir hljóðfærakennslu eru í tengslum við tónmennt. Einkakennsla á hljóðfæri fyrir 
nemendur skólahljómsveita fara fram í litlum kompum undir bókasafni.  

Þarfagreining  

GretaThB2279
Stamp



Mælt er með því að flytja tónmenntarstofu nær fjölnotasal og að núverandi tónmenntarstofa fengi 
annað hlutverk, sem t.d. almenn kennslustofa.  Tónmenntastofa þarf að vera rúmgóð og björt. 
Tónmenntastofa þarf að geta haft hreyfisvæði, hefðbundið námssvæði (borð) og æfingasvæði. 
Hljóðvist þarf að vera góð og vel útfærð, þannig að tónlistaræfingar sem og framsögn trufli ekki aðra 
starfsemi. Gera þarf ráð fyrir vinnuaðstöðu fyrir tónlistarkennara til undirbúnings og samskipta við 
nemendur og forráðamenn. Einnig þarf að gera ráð fyrir geymslu fyrir hljóðfæri, tæki og gögn sem 
fylgja tónlistarnámi. Gera skal ráð fyrir þrem litlum hljóðeinangruðum rýmum, (um 8 m²) til 
einkakennslu á hljóðfæri, til upptöku o.fl. Æskilegt er að tónmenntastofan tengist fjölnotasal. 
Aðgengi þarf að vera að kennslustofum fyrir nemendur í tónlistarnámi sem raskar ekki öðru starfi í 
skólanum og utan hefðbundins opnunartíma án þess að opna upp allan skólann.  

Notkun rýma í kjallara verður aflögð, en nýta má rýmin til kennslu.  (hvaða rými má nota til kennslu 
ef notkun er aflögð – ónothæf rými!)  

 

Athugasemdir SB: 
Setja þarf fram í inngangi og framtíðarsýn að gert sé ráð fyrir starfsemi skólahljómsveitar og þær 
þarfir hafðar í huga við hönnun og frágang rýma. Er það í samræmi við tillögurnar sjálfar en sést of 
lítið í lýsingum á verkefninu.  

Þrjú tónlistarrými sem eru hljóðeinangruð og með góðu aðgengi sem raskar ekki öðru starfi og hægt 
er að komast í utan hefðbundins opnunartíma án þess að opna allan skólann – er vel hugsað. Það 
sem vantar að taka fram að eitt þessara rýma þarf að vera um 12 fm.  

Það er mjög mikilvægt til að húsnæðið takmarki ekki með öllu þá kennsluhætti sem notaðir eru og 
verða notaðir í tónlistarnámi, s.s. samkennsla (2-3) og kennsla smærri hópa (3-5). Í viðauka eru þessi 
rými nefnd „klefar“ og er það afleitt að innleiða þá hugsun sem fylgir því hugtaki. Vilji menn 
raunverulega hafa tónlistarkennslurýmin í því formi  

Tónlistarrýmin og nýting þeirra má ekki heldur raska vinnu í tónmenntastofunni né í smiðjurými og 
því þarf aðgengi að þeim að vera utan þeirrar stofu þar sem kennsla á vegum skólahljómsveita fer 
fram á skólatíma. 

 

Í viðauka 1 í skýrslunni segir: 
Mikilvægt er að huga vel að samspili rýmanna, t.d. að hljóðver/myndver tengist nýrri 
tónmenntastofu, sérstökum tónlistarrýmum (klefum, sjá 2.1.5) fyrir tónlistarkennslu og jafnframt að 
þessi rými tengist einnig fjölnotasal.  

Hvað þetta varðar þá er mikilvægt að skoðað sé vandlega ef það á að nota einhverjar „klefalausnir“.  
Húsnæðishópur stýrihóps um tónlistarnám hefur skoðað slík rými vegna ófullnægjandi aðstöðu og 
hvort megi nýta slíka „klefa“ í stórum sameiginlegum rýmum skóla til tónlistarkennslu. Ekki er ljóst á 
þessari stundu hvort sátt er um að fara þá leið og hvernig gengi að kenna á hljómandi hljóðfæri í 
sértilbúnum klefum sem almennt eru hljóðdeyfðir innanfrá og þannig meira eins og stúdíó en 
kennslurými. 

 

Vonandi ná þessar athugasemdir eyrum þeirra sem geta haft áhrif á framkvæmdina. 
Virðingarfyllst 
Sigfríður Björnsdóttir 
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