
 

 

1.       Hvaða mál setur þinn flokkur á oddinn í skólamálum í 
borginni? 

 

Eintaklingsmiðaðra nám til að skapa áhuga, metnað, sjálfsöryggi 
og gleði. Þetta á við kennara jafnt og nemendur. 

 

Kennarar þurfa að eiga sjálfir í námsefninu sem þeir kenna til að 
sú ástríða sem fékk þá út í starfið til að byrja með haldist. 
Nemendur þurfa líka að eiga í sínu námsefni sjálfir, því annars er 
hætt við að þeim finnist námsefnið ekki koma sér við. 

 

Áhugi á starfi og námi er lykillinn að árangri. Markmiðið er alltaf 
það sama: Að auka læsi, þroska og þekkingu nemandans, en 
leiðin (þarf) getur ekki alltaf að vera sú sama því öll erum við 
einstök. 

 

Grunnskólar hafa nú þegar visst frelsi og það er að aukast. En 
leikskólar hafa mun meira starfsfrelsi og fjölbreytileika og má 
grunnskólinn læra mikið af fullt frá leikskólanum. Og eins geta 
leikskólar lært mikið af grunnskólum. Samvinna milli þessara 
skólastiga þarf einnig að auka og hugsa þetta allt sem eina 
skólagöngu, en ekki sem óskyld stig. 

 

Þess fyrir utan viljum við styrkja og styðja við innviði skólastarfs í 
borginni. Þar er margt frábært en margt sem þarf að bæta. Við 
viljum styðja við og bæta fjölbreytt skóla- og frístundastarf í 
borgarreknum og sjálfstætt starfandi skólum. 

 

Auk þess viljum við styrkja nám tvítyngdra barna í móðurmáli 
þeirra. Því betri sem þau eru í móðurmálinum vegnar þeim í 
betur í námi og lífinu sjálfu. 

 

            
2.       Hvað hyggst þinn flokkur gera til að stuðla að betra 
samstarfi skóla og heimila? 

 

Rannsóknir hafa sýnt að þrátt fyrir að fjárhagur og félagsauður 
skipti máli fyrir börn þá er stuðningur og áhugi að heiman hvað 
mikilvægastur þegar kemur að vellíðan og árangri. 

 

Námi líkur ekki þegar nemandinn kemur heim og uppeldi líkur 
ekki þegar barn fer í skólann. Foreldrar og kennarar eru 



áhrifamestu aðilar í uppeldi barns og því þarf samstarfið að vera 
mjög sterkt og áhugi um það þarf að koma frá báðum áttum. 

 

Það á ekki að vera einhver veggur milli skóla, heimilis og 
skólayfirvalda.  Allt þetta fullorðna fólk hefur sama markmið: Að 
veita börnum sem besta þjónustu og undirbúa þau fyrir lífið. Og 
því þarf samstarf að vera til fyrirmyndar. 

 

 

3.       Mikið er rætt um þessa dagana í tengslum við 
kjarasamninga kennara að stokka þurfi upp skólastarf og 
breyta skólakerfinu, hvað sér þinn flokkur fyrir sér að hægt 
sé að gera? 

 

Við höfum mikla trú á því að gefa kennaranum meira starfsfrelsi 
innan skólatímans. Núna eru þrír skólar innan Reykjavíkur sem 
starfa eftir vissu samkomulagi sem kallast því skemmtilega nafni 
„bókun 5“ (eða stundum bókun 2.1.6.3), sem endurskilgreinir 
starfsskyldu og viðveru kennara og hefur þetta reynst afskaplega 
vel. 

 

Með nýjum kjarasamningum er aukin áhersla á þetta 
fyrirkomulag og vonumst við til að sem flestir skólar hafi áhuga á 
þessari eða svipaðri leið, því eins og komið hefur fram hér áður, 
þá leggjum við mikla áherslu á aukið starfsfrelsi kennara (sjá 
spurningu 1). 
 

4.       Stendur til að bæta hjólastíga og aðstöðu fyrir börn  sem 
hjóla í skólann svo sem hjólagrindur til að geyma hjólin? 

 

Algerlega. Okkur þykir mjög mikilvægt að styðja við hjólanotkun 
barna. Því fyrir utan augljósa kosti aukinnar hreyfingar sýna 
rannsóknir að hreyfing fyrir skóladaginn geri meira fyrir barn en 
góður morgunmatur (þó honum eigi auðvitað ekki að sleppa). 

 

5.       Margar skólalóðir í borginni eru illa farnar og hafa beðið 
viðhalds eða endurnýjunar lengi. Hvað hyggst þinn flokkur 
gera í þessu? 

 

Til eru forgangslistar yfir lóðirnar og á hverju ári fer heilmikil vinna 
fram. Í drögum fjárhagsáætlunar fyrir næsta ár sem bíður nýrrar 
borgarstjórnar er þegar gert ráð fyrir auknum fjármunum til 
viðhalds og endurnýjunar. 

 



6.       Skóli án aðgreiningar  og sérkennsla eru foreldrum 
hugleikin hugtök og telja margir að of litlu fé sé veitt í 
þennan málaflokk sem hamli því að þessi hugmyndafræði 
nái fram að ganga svo vel sé. Hvaða stefnu hefur þinn 
flokkur í þessu máli? 

 

Skóli án aðgreiningar er frábær stefna og snýst um sjálfsögð 
mannréttindi. Hins vegar er alveg ljóst að þessi málaflokkur fær í 
mörgum tilfellum ekki þann stuðning sem hann þarf og við viljum 
hiklaust beita okkur fyrir því að bæta þar úr. 
 

7.       Hvaða skoðun hafið þið á mikilvægi heimanáms? 

 

Heimanám er mikilvægt, en skilgreiningin á heimanámi er líka 
mikilvæg. Sem dæmi  nær nemandi engum framförum í lestri ef 
æfingar halda ekki áfram þegar heim er komið. 

 

Mikilvægast er að virkja það sem nemandinn lærir í skólanum á 
praktískari hátt  heima. Við teljum það betra en að nemandinn 
haldi beinlínis áfram að vinna út frá námsskrá eftir að 
hefðbundnum skóladegi lýkur.   
 

8.       Teljið þið hegðun og agavandamál í grunnskólum kalla á 
aðgerðir og þá hverjar? 

 

Það er mikilvægt að skólar hafi leiðarljós eða reglur um hvernig 
andrúmsloft væri æskilegt að ríki innan skólans. Björt framtíð 
leggur mikla áherslu á góð samskipti, kærleika og gagnkvæma 
virðingu. 

 

Annars eru hegðunar- og agavandamál eins mismunandi og þau 
er mörg og stundum þarf að grípa til sérstakra aðgerða. Hlutverk 
foreldra er þó oftast mikilvægara en skólans. Foreldra geta þó 
brugðist og þá verða börnin að geta treyst á gott kerfi sem grípur 
í taumana og aðstoðar þau eftir fremsta megni. 

 

9.       Skólaráð voru sett á laggirnar fyrir fimm árum, víða virka 
þessi ráð ekki sem skyldi bæði vegna þess að fulltrúar í því 
sinna ekki upplýsingaskyldu sinni eða hafa ekki nægilegt 
samráð við sitt bakland og einnig vegna þess að sumir 
skólastjórar eiga erfitt með að tileinka sér þessa nýju tegund 
stjórnsýslu, þ.e. að hafa foreldra, nemendur og starfsfólk 



með í ákvarðanatöku í stærri málum. Hvað hyggist þið gera í 
þessu? 

 

Það gæti verið árangursríkt að á haustin séu haldin námskeið þar 
sem öll skólaráðin kæmu saman. Þar gætu verið faglegir 
fyrirlesarar og tækifæri gæfist fyrir foreldra og skólastjórnendur 
að afla sér upplýsinga. 

 

Á vissum stöðum virka skólaráð mjög vel en á öðrum ekki. Þetta 
hefur allt að gera með virkni skólastjórnenda og foreldra í ráðinu. 
Það er mjög erfitt fyrir skólayfirvöld að hvetja foreldra til virkni, sá 
áhugi þarf að koma frá þeim sjálfum. Okkar hlutverk þarf frekar 
að vera í miðlægum stuðningi við slík ráð og upplýsingaveitu, 
sem er að mörgu leyti vel sinnt. 
 

10.   Hvaða úrræði í einstaklingsmiðuðu námi ætla 
skólayfirvöld sér að innleiða, svo að foreldrar þurfi ekki að 
hafa áhyggjur af því að börnin þeirra fái bara hreint alls ekki 
notið þessarar þjónustu. 

 

Þegar kemur að skóla- og frístundasviði erum við talsmenn 
aukins miðlægs stuðnings frekar en miðlægrar stjórnunar. Fái 
skólastjórnendur hvers skóla meira frelsi í sinni vinnu,  þurfa þeir 
líka að nýta það til að koma til móts við nemendur, með stuðningi 
og eftirliti skólayfirvalda. 

 

11.   Með hvaða hætti munið þið tryggja að mötuneyti 
skólanna fylgi þeim kröfum sem gerðar eru um hollustu 
matarins? 

 

Í fyrra voru skipaðir sérstakir fulltrúar innan skóla- og 
frístundasviðs til að taka mötuneytismál algerlega í gegn og hafa 
þeir unnið sérstaklega út frá ráðlagðri orku -og næringarþörf 
barna. Tilraunir á þessu hófust í skólum Grafarvogs í vetur og 
hafa gefist mjög vel. Haldið verður áfram með þessa vinnu næsta 
vetur og vonandi verður þetta komið í gagnið í allri borginni sem 
fyrst. 
 

12.   Börn með málþroskaraskanir þurfa oft að bíða lengi eftir 
úrlausnum vegna langra biðlista eftir talþjálfun úti  í bæ. 
Hyggist þið koma upp viðunandi þjónustu við þessi börn í 
heimaskólum þeirra? 

 



Nýlega náðist loksins samkomulag milli velferðarráðuneytisins og 
Sambands íslenskra sveitafélaga um skiptingu ábyrgðar vegna 
talmeinaþjónustu við börn með framburðarfrávik, málþroskafrávik 
og stam sem er augljóslega mikilvægt skref í rétta átt og er nú 
þegar mjög jákvæð þróun í gangi í þessum málum og hefur 
Reykjavíkurborg í tveimur hverfum sett af stað verkefni sem 
miðar að meiri samvinnu við börn sem þurfa á þjónustu 
talmeinafræðinga að halda. 

 

Björt framtíð vill halda mér þessa þróun og bæta þjónustuna enn 
meira. Eins og er eru flestir talmeinafræðingar sjálfstætt starfandi 
og samstarf við þá hefur gengið vel, en vel gæti komið til greina 
að koma upp skólabundnum fræðingum þar sem mest þörf er. 

 

13.   Hvað sjá frambjóðendur fyrir sér varðandi það að jafna 
aðstöðumun milli skóla?  Vissulega hafa allir skólar ákveðna 
sérstöðu og ólíkar áherslur og sumir eru í nýju húsnæði á 
meðan aðrir eru í eldra húsnæði en aðstöðumunur er til 
staðar og kemur fram í misgóðum búnaði. Á meðan sumir 
skólar eru með ný borð, stóla, töflur, tölvubúnað og önnur 
kennslutæki þá búa aðrir við mjög slæman kost í þessum 
efnum. 

 

Þetta er okkur vel kunnugt um og til er forgangslisti þess efnis, 
sjá svar við spurningu 5. 

 

14.   Frímínútur hafa lengi verið einn helsti vettvangur 
eineltis. Í sumum skólum hefur ekki bara gæsla verið efld 
heldur er boðið upp á skipulagða leiki og skipulagt starf í 
frímínútum. Hvað finnst frambjóðendum um það að fara að 
líta á frímínútur sem hluta af skólastarfinu og efla skólastarf 
(ekki gæslu) í frímínútum? 

 

Það líst okkur mjög vel á og samræmist algerlega okkar sýn á 
skólastarfið. Einelti á hvergi að líðast og virkni í félagsstarfi innan 
og utan hefbundins skólatíma (þ.á.m. frímínútna) er lykillinn að 
útrýmingu þess. Leggjum einelti í einelti! 

 

15.   Í dag þurfa flestir foreldrar að láta tvo staði vita af 
veikindum, leita að óskilamunum á 2 stöðum, fara á opið hús 
á tveimur stöðum, fá upplýsingar frá tveimur stöðum  o.s.frv. 
vegna þess að skólinn og frístundaheimilin lúta ekki sömu 



stjórn. Hver er skoðun frambjóðenda á meiri samþættingu 
skóla og frístundaheimila? 

 

Samþætting skóla og frístundaheimila er okkur mjög mikilvæg og 
það á ekki að vera flókið mál að tvinna þetta betur saman. 

 

16.   Í aðalnámsskrá er kveðið á um að börn skuli fá tiltekinn 
kennslutíma í tilteknum kennslugreinum. Vegna skorts á 
sundlaugum fá börn í Reykjavík fæst alla þá tíma í sundi 
sem þau eiga að fá og einnig er eitthvað um að magn 
tónmenntakennslu og kennslu í öðrum list- og verkgreinum 
sé mjög mismunandi milli skóla. Hvað hyggist þið gera í 
þessu? 

 

Það er markviss stefna okkar að passa upp á að öll börn 
borgarinnar fái sama aðgang kennslu, hvort sem um ræðir 
sundkennslu, tónmenntarkennslu eða aðra kennslu. Það er 
augljóst mál að það er aðstöðumunur á milli skóla og hverfa 
þegar kemur að þessum málum. Auðvelda þarf börnum að sækja 
þessa þjónustu í önnur hverfi og til langs tíma þarf að bæta hana 
í hverju hverfi fyrir sig.  Nefna má í þessu samhengi að nú þegar 
eru áætlanir um nýja sundlaug í Úlfarsárdal og hugmyndir um 
lausnir í Fossvogi. 

 

17.   Hvað hyggjast frambjóðendur gera til að efla þjónustu 
við bráðger börn? 

 

Einstaklingsmiðað nám gerir ráð fyrir að sinna þeim börnum sem 
dragast aftur úr í námi og börnum sem skara fram úr. Rækta þarf 
hæfileika hvers og eins en ekki setja börn í biðstöðu ef hæfni 
þeirra samræmist ekki hraða námsefnisins. 

 

18.   Langir biðlistar eru eftir greiningum á Greiningarstöð og 
hjá BUGL. Þetta skapar gríðarlegt álag í grunnskólunum. 
Hvernig ætlar þinn flokkur að bregðast við þessu þannig að 
börn með raskanir fái þjónustu við hæfi? 

 

19.   Í dag er mjög misjafnt á milli skólahverfa hversu löng bið 
er eftir greiningum og tilvísunum í sérfræðiþjónustu fyrir 
grunnskólabörn. Stendur til að efla sérfræðiþjónustu skóla 
og jafna aðstöðumun í þeim efnum? 

 



Fáum að svara 18 og 19 saman:  Það er mjög mikilvægt að 
boðið sé upp á viðunandi úrræði fyrir öll börn sem þurfa á því að 
halda.  Langir biðlistar og bið eftir úrlausn veldur vanlíðan barna 
með raskanir, ættingja þeirra, kennara og annars starfsfólks 
skólanna og við viljum vinna ötullega að því að finna leið til að ná 
utan um þau tilfelli sem koma upp. Úrræðum hefur verið fjölgað 
siðustu ár en tilfellum fjölgar meira. Okkur er mikið í mun að ná 
utan um þessi mál þegar þau koma upp, ná jafnvægi þannig að 
börnunum líði betur og álag á foreldra og starfsfólk skólanna 
minnki.   
 

20.   Ætla frambjóðendur að beita sér fyrir því á tækniöld að 
nemendur fái betri tölvubúnað og kennslu t.d. í forritun? 

 

Forritunarkennsla er algerlega sjálfsögð, enda ekki bara 
tungumál framtíðarinnar, heldur nútímans. Það þarf klárlega að 
bæta tölvubúnað ýmissa skóla, og auknum fjármunum hefur 
þegar verið úthlutað til þess. Hins vegar þarf að tæknivæða 
þessa skóla rétt, því tölvubúnaður úreldist hraðar en flest annað. 
Ekki má gleyma því að fjölmargir nemendur, ef ekki flestir, hafa 
aðgang að tækjabúnaði heima hjá sér eða eiga jafnvel búnað 
sjálf sem nýta má mun betur í námi. Það má ekki hræðast net- 
og tæknivæðingu ungs fólks. Vissulega þarf að passa upp á 
hana, en mikilvægt er að nýta sér hana líka. Hafi nemendur ekki 
aðgang að tölvubúnaði þarf skólinn að geta komið til móts við þá, 
og þá þarf Reykjavíkurborg að koma til móts við skólann á móti. 

 

21.   Í ljósi íslenska efnahagshrunsins er þá ekki ástæða til að 
efla fjármálalæsi og peningavitund ungmenna með 
markvissri fræðslu? 

 

Það er löngu tímabært að efla fjármálalæsi ungmenna og það 
kemur hruninu í raun ekkert við. Praktískir hlutir eins og 
peningavitund, íbúðarkaup, lýðræði og aðrir hlutir sem snúa að 
raunveruleika hversdagsins þarf að efla í skólum landsins svo 
unga fólkið fari ekki út í lífið án þess að vita eitt né neitt um 
hvernig samfélagið virkar. 

 

Þjóðfélagsumræða og upplýsingar um þessi mál hafa aldrei verið 
ungmennum aðgengilegri og löngu tímabært að skólar nýti sér 
það í kennslu. 

 



22.   Afhverju eru söngur, dans og framsögn ekki 
skyldunámsgreinar í öllum skólum?  Þetta þjálfar börn á 
öllum aldri í að koma fram, bera virðingu fyrir hvert öðru og 
hafa eðlileg samskipti sín á milli, fyrir utan hvað þetta hefur 
góð áhrif á sál og líkama. 

 

Listnám, tjáning og lífsleikni eru jafn mikilvægar námsgreinar og 
aðrar greinar. Þær eru mikilvægari fyrir sum börn. Fyrir utan 
gleðina sem fylgir því að stunda slíkt nám. Björt framtíð styður 
því heilshugar að lögð sé rík áhersla á slíka gleðigjafa í 
skólastarfinu.   
 

23.   Skv. 26 gr. laga um grunnskóla eiga 
grunnskólanemendur rétt á að stunda nám í einstökum 
námsgreinum á framhaldsskólastigi meðan þeir eru í 
grunnskóla. Mikill fjöldi grunnskólanemenda nýtti sér þetta, 
en eftir hrun, við niðurskurð fjárframlaga til framhaldsskóla 
var lokað á þennan lögbundna rétt grunnskólanema. 
Einstaka sveitarfélögum í samstarfi við framhaldsskólana 
hefur tekist að bjóða nemendum áfram upp á þennan og þá 
kostnað sveitarfélagsins eða jafnvel foreldra skilst mér. 
 Þessu virðist vera misjafnlega háttað í unglingadeildum hér 
í Reykjavík.  Er ykkar flokkur reiðubúinn til að tryggja 
grunnskólanemum þennan rétt með auknum fjárframlögum 
borgarinnar eða þá þrýsta á menntamálaráðherra að opnað 
verði á ný fyrir þennan rétt grunnskólanema ? 

 

Algerlega. Við viljum líta á skólagönguna sem eina samfellu og 
minnka bilið á milli skólastiga og auka samstarfið. Endurvakning 
á þessu er mjög mikilvægt skref í átt til þess. 
 

 
 


