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

Við leggjum mikla áherslu á skólamál enda er skóla- og frístundastarf í raun og veru undirstaða 

velferðarsamfélagsins því í skólunum getum við tryggt börnum jöfn tækifæri til að þroskast og eflast sem 

sterkir og skapandi einstaklingar.   

Það eru þrjú mál sem við setjum á oddinn í skólamálunum.  Í fyrsta lagi að bæta færni og þekkingu barna 

í undirstöðugreinum eins og lestri og stærðfræði.  Efling læsis er forgangsmál sem þarf að útfæra í nánu 

samstarfi við fagfólk leikskóla og grunnskóla með það að markmiði að öll börn geti lesið sér til gagns í 

grunnskóla.  Í öðru lagi þurfum við að móta áætlun um aðgerðir til að auka virðingu kennarastarfsins í 

samfélaginu og gera kennslu og önnur störf í uppeldistengdum greinum að eftirsóknarverðum 

starfsvettvangi .  

Í þriðja lagi viljum auka áherslu á nemendamiðað skólastarf þar sem öll börn og ungmenni stundi nám 

við sitt hæfi og læri það sem þau hafa áhuga á og hæfileika til.   

Helstu aðgerðir sem við setjum á oddinn eru þessar: 

 beita snemmtækri íhlutun til að bæta stöðu barna sem þurfa sérstakan stuðning.  

 fjölga leikskólarýmum fyrir fjölskyldur með ung börn.  

 hækka frístundastyrk í 50 þúsund krónur á kjörtímabilinu og samræma systkinaafslátt á milli 

skóla og frístundar.  

 auka áherslu á verk, tækni- og listgreinar, þroska umhverfisvitund barna og samþætta skapandi 

greinar við almennt nám. 

 hefja skipulagða móðurmálskennslu barna af erlendum uppruna,samhliða markvissri 

íslenskukennslu.  

 auka enn frekar samvinnu skóla- og frístundamiðstöðva og nýta styrkleika frístundaráðgjafa í 

þágu nemenda.  

 jafna aðgengi barna að frístundastarfi með áherslu á fjölbreytt skapandi starf. 

 draga úr brotthvarfi nemenda með markvissri skimun og forvörnum í grunnskólum.  

 beita okkur fyrir fjölgun leikskólakennara hjá borginni og efla símenntun leikskólakennara. 

 auka faglegan stuðning við kennara í leik- og grunnskólum með náinni samvinnu fagstétta.  

 auka virkni og áhrif foreldra í skólastarfi.  

 tryggja öllum börnum hollar og góðar skólamáltíðir óháð efnahag.  

 beita okkur fyrir aukinni samvinnu skólastiga frá leikskóla að háskóla.  

 

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

Öflugt foreldrastarf stuðlar að velferð barna í skólum. Stuðla þarf að því að allir foreldrar hafi tækifæri til 

að koma að stefnumótun og taka þátt í starfi skólans. Mikilvægt er að skilgreina vel hlutverk og ábyrgð 

foreldra í skólastarfi t.d. með sérstakri foreldrahandbók sem allir foreldrar fái í hendur við upphaf 

skólagöngu barns.  Við viljum einnig auka aðgang foreldra að kjörnum fulltrúum  m.a. með reglulegum 

opnum fundum um skólamál.  Sérstaklega þarf að huga að og efla samstarf skóla og foreldra af erlendum 



uppruna í þeim anda sem kveðið er á um í nýsamþykktri stefnu borgarinnar um fjölmenningarlegt skóla- 

og frístundastarf. 

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?  

Það er stóra verkefnið í skólamálum á komandi árum að skapa þær aðstæður að öll börn og ungmenni 

njóti sín í skólanum og læri það sem þau hafa áhuga á og hæfileika til.  Það kallar á aukin áhrif barna og 

ungmenna á innihald og skipulag eigin náms og frístundastarfs en jafnframt þarf að breyta 

vinnuumhverfi kennara þannig að þeir geti einbeitt sér að því að þjóna þessu markmiði.  Samhliða því 

þarf að auka þverfaglegan stuðning við hið daglega starf í skólastofunni þannig að kennarar hafi góðan 

aðgang að sérfræðingum t.d. við lausn hegðunarvanda.  Þetta þarf að nálgast sem langtímamarkmið þar 

sem við finnum réttu leiðirnar að settu marki í náinni samvinnu við kennara og annað fagfólk í skólunum.  

Það er grundvallaratriði í þessu mál að borgaryfirvöld beri virðingu fyrir fagmennsku og reynslu kennara í 

þeim brýnu verkefnum sem eru framundan í að bæta skólastarf. Við þurfum að leggja sérstaka áherslu á 

aðgerðir til að auka starfsánægju og efla enn frekar fagmennsku kennara og skólastjórnenda með 

markvissri starfsþróun.  

 

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

hjólagrindur til að geyma hjólin?  

Verið er að bæta aðstöðu fyrir hjólandi fólk í borginni og að sjálfsögðu eru hjólastígar fyrir börn á leið í 

skóla þar mikilvægur þáttur. Í skólum þarf auðvitað að fjölga hjólagrindum eða annari  aðstöðu til að 

geyma hjól barnanna en einnig tryggja að viðhorf til hjólreiða séu jákvæð og að börn og unglingar séu 

ávallt hvött til að temja sér grænar og heilsueflandi ferðavenjur. Það er líka mikilvægt að leiðir til og frá 

skóla séu öruggar, upplýstar og hálkuvarðar á veturna. Fyrsta stefnumótun skólayfirvalda um hjólreiðar 

barna og unglinga hefur verið í mótun og er á lokametrunum, það verður verkefni næsta skóla- og 

frístundaráðs að innleiða þá stefnu og vera í góðu samráði við foreldrafélögin um innleiðinguna. 

5. Margar skólalóðir í borginni eru illa farnar og hafa beðið viðhalds eða endurnýjunar lengi. 

Hvað hyggst þinn flokkur gera í þessu?  

 Á hverju ári meta starfsmenn Reykjavíkurborgar  lóðir og mannvirki borgarinnar og búa til forgangslista 

yfir lóðirnar sérstaklega  og á hverju ári fer fram talsverð endurnýjun.  Við teljum mikilvægt að við skóla 

séu góðar lóðir með fjölbreyttum möguleikum  til útivistar, leikja, hreyfingar og náms því að góð skólalóð 

er allt í senn kennslustofa, leikvöllur og samkomustaður hverfisbúa á öllum aldri. Áfram munum við 

leggja áherslu á að skólasamfélagið á hverjum stað geti komið að með sínar óskir og ábendingar í 

hönnunarferlinu, það samtal hefur leitt til skemmtilegra nýjunga og gerir skólalóðirnar enn vinsælli en 

ella. 

 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?  



 Við fögnum margbreytileika í skólastarfi og viljum að leiðarljós skólanna verði að virkja 

styrkleika barna og ungmenna, kveikja áhuga þeirra og ýta undir sköpun og frumkvæði í skóla 

án aðgreiningar.  Við teljum að  enn vanti upp á að skólar geti mætt þörfum allra barna, það 

þarf að auðvelda aðgengi að sérfræðingum inn í skólastarfið til að stefnan um skóla  án 

aðgreiningar virki eins og best verður á kosið. Við viljum beita snemmtækri íhlutun til að bæta 

stöðu barna sem þurfa sérstakan stuðning. 

 Mikilvægt er að greina og skilja starf kennara og annars fagfólks í leikskólum og grunnskólum eins og 

þau raunverulega eru í breyttu samfélagi og skapa þær aðstæður að kennarar og starfsfólk geti í auknum 

mæli einbeitt sér að skipulagi náms og kennslu í þágu nemenda. Í skóla án aðgreiningar er mikilvægt að 

kennarar fái tækifæri til að vinna með sérhæfðum fagaðilum til að mæta ólíkum þörfum 

nemendahópsins. Þess vegna viljum við t.d. setja á fót þverfaglegt teymi á vegum þjónustumiðstöðva í 

hverfum borgarinnar sem vinni með kennurum og fjölskyldum þegar aðstæður krefja. Þá verði nýtt 

dýrmæt þekking frístundaráðgjafa á börnum og ungmennum í samvinnu við kennara og annað sérhæft 

starfsfólk. 

7. Hvaða skoðun hafið þið á mikilvægi heimanáms?  

 Við teljum mikilvægt að foreldrar taki þátt í heimalestri, lesi fyrir börn sín og séu einnig jákvæðar lesandi 

fyrirmyndir. Læsi, lesskilningur og lestur ermikilvægur þáttur í námi barna og velferð barna skólagönguna 

á enda og langt fram á fullorðinsár. Besta heimanámið er áhugi foreldra á námi barnanna, jákvæð 

viðhorf til skólans, virðing fyrir foreldrasamstarfi og hvatning til barnsins að gera ávallt eins vel og það 

getur.   

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

 Skólar setja sér sínar samskiptareglur  og við teljum ekki að Reykjavíkurborg eigi að setja einhverjar 

allsherjar miðlægar agareglur, utan það almenna verklag sem gildir ef að hegðun víkur mjög alvarlega 

frá. Almennt gildir að ef nemendur, starfsfólk og foreldrar þekkja vel þeirra reglna sem eru í gangi, hafa 

komið að mótun reglnanna og eru samstíga um framkvæmd þeirra, þá er skólabragur góður.   Í einstaka 

tilfellum þarf að leiðbeina börnunum enn frekar og þá á að vera til staðar teymi sem kemur inn og 

aðstoðar við að greiða úr aðstæðum.  

Við þurfum að taka alvarlega þau sjónarmið sem komið hafa fram í samræðum við kennara og nýlegum 

rannsóknum um að hegðunarvandi einstakra nemenda sé eitt mest krefjandi viðfangsefni kennara í 

daglegu skólastarfi.  Verkefnið er að tryggja öllum kennurum úrræði sem duga til að takast á við slíkan 

vanda með hagsmuni nemenda í huga. Brúarskóli veitir skólum gríðarlega mikilvægan stuðning og sinnir 

einnig símenntun starfsfólks sem vill bæta við sig þekkingu á hegðunarvandkvæðum ýmiskonar.  

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?  

 Við teljum það mikilvægt að skólaráðin virki í skólasamfélaginu þannig að sjónarmið foreldra, barna og 

grenndarsamfélagsins s komist skýrt til skila til borgaryfirvalda og starfsmanna skóla .  Samfylkingin vill 

gjarnan að skólar þar sem skólaráð eru að virka vel verði einskonar fyrirmyndarskólar sem hinir skólarnir 

þar sem skólaráðin virka ekki jafn vel geta haft til fyrirmyndar.  SAMFOK hefur boðið upp á námskeið 

fyrir foreldrafélög sem eru mjög mikilvæg svo fólk þekki sitt hlutverk, réttindi og skyldur.  Við erum opin 

fyrir frekari aðkomu borgaryfirvalda að þessari upplýsingagjöf og skóla- og frístundasvið á að vera sífellt 

vakandi fyrir því að sinna sínum þætti upplýsingagjafarinnar gagnvart stjórnendum og öðru starfsfólki. 

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.  

 Öll börn eiga að njóta sín í skólunum, þeim á að líða vel og ganga vel í námi.  Börn og ungmenni eiga að 

hafa meiri áhrif á það hvað þau læra í skólum – oghvernig.  Skólinn á að gera sér far um að mæta 

áhugasviði og þörfum þeirra því öll börn og ungmenni eiga að stunda nám við sitt hæfi.  

Þegar kemur að skóla- og frístundasviði erum við í Samfylkingunni  talsmenn aukins miðlægs stuðnings 

frekar en miðlægrar stjórnunar. Fái stjórnendur, kennarar og starfsfólkhvers skóla meira frelsi í sinni 

vinnu, þurfa þeir líka að nýta það til að koma til móts við nemendur, með stuðningi og reglubundnu mati 

skólayfirvalda. Einstaklingsmiðað nám gæti allt eins heitið fjölbreyttir kennsluhættir, sem eru 

drifkrafturinn í öllu skólastarfi.  Skólarnir sjálfir, sem og skóla- og frístundasvið borgarinnar, meta starf 

sitt reglulega í heildarmati, sjálfsmati og með öðrum aðferðum. Þannig geta þeir best fylgst með því að 

þeir séu að ná markmiðum um fjölbreytta kennsluhætti.  

11. Með hvaða hætti munið þið tryggja að mötuneyti skólanna fylgi þeim kröfum sem gerðar 

eru um hollustu matarins?  

Á síðustu fjórum árum hefur gríðarlega mikið starf verið unnið á skóla- og frístundasviði í málefnum 

mötuneyta í leik- og grunnskóla. Ráðinn var næringarfræðingur  til að fara í gegnum ólíka þætti eins og 

hráefni, fjölbreyttar þarfir barnanna ,upplýsingagjöf til foreldra, rammasamninga, gæðamat og úttektir, 

öryggismál, , og margt fleira. Í allri þessari vinnu er markmiðið að máltíðir uppfylli ráðleggingar  

Landlæknisembættisins og kröfur sem gerðar eru um máltíðir í verkefninu Heilsueflandi skóli  enda hefur 

Reykjavíkurborg markað stefnu um að borgin verði heilsueflandi borg.  

Innleiðing nýrra vinnubragða á grunni svokallaðs hráefnismatseðils er þegar hafin í skólum í Grafarvogi  

og á Kjalarnesi og hefur gengið vel og smám saman munu allir skólar í borginni, bæði leik- og grunnskólar 

taka þátt í innleiðingunni.     

 



  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?  

Verkaskipting milli ríkis og sveitarfélaga um málefni barna sem þurfa á kennslu og/eða þjálfun að halda 

vegna talmeina var lengi óljós og skóla- og frístundaráð hafði lengi þrýst á að samkomulag næðist milli 

aðila. Það var því afar jákvætt skref stigið þann 8. maí síðastliðinn þegar að velferðarráðuneytið og 

Samband íslenskra sveitarfélaga gerðu með sér samkomulag um skiptingu ábyrgðar vegna 

talmeinaþjónustu við börn með framburðarfrávik, málþroskafrávik og stam. Samkvæmt nýja 

samkomulaginu er hlutverk sveitarfélaga að sinna ráðgjöf og greiningu, grunnþjónustu og þjónustu 

vegna vægari frávika. 

Nokkuð margir skólar í Reykjavík hafa lengi haft talmeinafræðinga/talkennara í hlutastörfum. Nú nýverið 

fóru af stað sérstök verkefni varðandi málþroskavanda barna frá þjónustumiðstöðvunum í Grafarvogi og 

Breiðholti. Í Grafarvogi hefur verið stofnað til sérstaks þróunarverkefnis sem Miðgarður og leik- og 

grunnskólarnir í Grafarvogi og Kjalarnesi standa að. Um er að ræða sérfræðinga sem vinna sem öflugur 

stuðningur við kennara með ráðgjöf og fræðslu. Í Breiðholti er verið að ganga frá samningi við alla 5 

grunnskólana í hverfinu og 7 leikskóla um viðbótarþjónustu talmeinafræðings og allt eru þetta jákvæð 

skref til að veita betri þjónustu á vettvangi barnanna sjálfra. Samfylkingin vill þróa þjónustuna á þennan 

hátt áfram, á hverfavísu og með áherslu á samvinnu kennara, starfsfólks og talmeinafræðinga. Næsta 

vetur vill Samfylkingin styrkja þennan þátt enn frekar með því að skoða heildstætt þjónustu við leik- og 

grunnskólabörn með væg og alvarleg talmein, sem og málþroskaraskanir, efla samvinnu leik- og 

grunnskóla í þeim efnum og stuðla að því að hverfi borgarinnar geti þróað sína þjónustu sem best til 

hagsbóta fyrir börn sem þurfa á talþjálfun að halda. 

 

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.   

 Hér gildir hið sama og um skólalóðirnar, forgangsröðun fer eftir ástandi skólanna og það er alveg ljóst að 

elstu skólarnir þurfa á allra næstu árum á endurnýjun t.d. húsbúnaðar og tækjakosts að halda. Hvað 

viðkemur upplýsingatækni þá fá skólar úthlutað samkvæmt nemendafjölda og hafa fengið mun meira 

frelsi síðustu misserin til að fjárfesta í tækjum sem henta kennsluháttum skólans.   

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?  

Við erum mjög hrifin af hugmyndum í þá veru, enda gefast ótrúlega mörg tækifæri til óformlegs náms í 

frímínútum; eflingu félagsþroska, hreyfingar, uppgötvunar og samtals milli árganga. Sumir skólar hafa 



virkjað eldri nemendur til að hafa umsjón með leikjum í frímínútum sem eflir samkennd milli barnanna í 

skólanum;  eykur öryggistilfinningu þeirra yngstu á meðan ábyrgðartilfinning þeirra eldri eykst. Í skólum 

sem hafa samþætt skóla- og frístundastarf yngstu barnanna eru farnar ýmsar skemmtilegar leiðir með 

frímínútur þar sem frumkvæði og hugmyndagleði frístundaráðgjafa nýtur sín vel.  

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?  

Árið 2011 voru þrjú svið sameinuð í eitt; skóla- og frístundasvið. Markmið þess er að skapa heildræna 

sýn á málefni barna og unglinga og eitt af höfuðmarkmiðum sviðsins er að grunnskólar og 

frístundaheimili vinni náið saman, enda vinna nú allir starfsstaðir eftir sömu gildum og samstarfsverkefni 

eru margfalt fleiri í dag en voru áður. Við leggjum áherslu á áframhaldandi samþættingu  skóla- og 

frístundastarfs og að á hverjum stað séu grunnskólinn og frístundaheimilið samhent í því verkefni að 

tryggja að foreldrar og börn upplifi verustað barna sinna yfir daginn sem samfelldan dag. Á fimm stöðum 

í Reykjavík er nú verið að þróa mismunandi leiðir við samþættingu skóla- og frístundastarfs. Það gengur 

vel en er með ólíku sniði á hverjum stað, allt eftir aðstæðum barnanna og sérstöðu hverfisins eða 

skólans.  Á öðrum stöðum er víða afar góð samvinna og fjölmörg þróunarverkefni í gangi þar sem 

grunnskólinn og frístundaheimilið vinna saman að ákveðnum markmiðum, stórum sem smáum. Að 

sjálfsögðu á að fækka eins og kostur er þeim tilvikum þar sem foreldrar upplifa að þeir séu að tala við tvö 

,,kerfi“ en hafa verður þó í huga að hlutverk skólans annars vegar og frístundaheimilisins hins vegar eru 

um margt ólík. Það er ekki neikvætt í sjálfu sér enda teljum við að þessar tvær mikilvægu stofnanir sem 

hafa jafn mótandi áhrif á yngstu grunnskólabörnin og raun er, vegi hvora aðra upp.  

16. Í aðalnámskrá 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?  

Öll börn eiga að fá þá kennslu sem þau eiga rétt á hvort sem um ræðir  sundkennslu eða kennslu í  verk- 

eða listgreinum. Gerð hefur verið bragarbót á sundtímunum en þar háði okkur verulega að skortur var á 

sundtímum í almenningslaugunum. Nú hefur verið gengið til samninga við önnur sveitarfélög um afnot 

af laugum og málin hafa þróast í jákvæða átt eftir það.  Samfylkingin vill kanna hvort ekki má auka 

samstarf skóla hvað varðar listkennsluna, bæði um mannauðinn og aðstöðuna eða tækjakost. Þannig er 

hægt að tryggja að börn geti fengið þá kennslu sem þau eiga rétt á þó að ekki sé búið að jafna 

aðstöðumun skóla. Oft hefur það hamlandi áhrif að skortur er á ákveðnum listgreinakennurum, 

sérstaklega hefur tónmenntin liðið fyrir það. Það er hins vegar að sjálfsögðu langtímamarkmið okkar að 

allir skólar hafi aðstöðu til að sinna sínum lögbundnu skyldum og við viljum vinna náið með 

menntastofnunum sem mennta kennara til að tryggja nauðsynlega nýliðun í hópi list- og 

verkgreinakennara 

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



  Það er jafn mikilvægt að koma vel til móts við börn og unglinga í efstu hæfnisþrepum, sem og þeim 

lægstu. Ótal aðferðir eru áhrifaríkar til þess og góður kennari veit hvar hann á að leita fanga. Það er mjög 

mikilvægt að fjölga þeim unglingum sem hafa geta dýpkað þekkingu sína – og flýtt fyrir sér í námi – með 

því að taka áfanga í framhaldsskólum. Því miður sá mennta- og menningarmálaráðuneytið sér ekki fært 

að halda áfram að styðja við þann valkost í efnahagsþrengingum síðustu ára en vonir okkar standa til 

þess að ríki og sveitarfélög geti fundið leiðir til að fjölga þessum nemendum enn frekar.  

Börn sem eru í efstu hæfnisþrepum og eiga auðvelt með nám eru gjarnan líka mjög virk á öðrum sviðum; 

íþróttum, listum eða félagsstarfi. Það er mikilvægt að grunnskólinn ýti undir alla þessa styrkleika barna – 

og góður aðgangur að frístundastarfi með t.d. hækkun frístundakortsins fyrir hvert barn í 50.000 krónur 

árlega mun hafa mikið að segja. 

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?  

(svör við spurningum 18 og 19 tekin saman) 

Samfylkingin vill  setja á fót þverfaglegt teymi á vegum þjónustumiðstöðva í hverfum borgarinnar sem 

vinni með kennurum og fjölskyldum þegar aðstæður krefja. Þá verði nýtt dýrmæt þekking 

frístundaráðgjafa á börnum og ungmennum í samvinnu við kennara og annað sérhæft starfsfólk. 

Mismunandi bið eftir greiningum á milli hverfa er ekki ásættanleg. Samfylkingin styður þá þróun sem 

verið hefur að á meðan biðinni stendur er strax farið á vettvang skólastofunnar og unnið með barni, 

fjölskyldu og kennara að leiðum. Slík þróun hefur oft gert greiningu óþarfa því að íhlutun og samstarf 

fagfólks um aðgerðir í umhverfi barnsins hafa skilað sínu. Með samstilltu átaki og samstarfi fagstétta um 

velferð barna og góðar námsaðstæður á að vera hægt að útrýma biðlistum eftir greiningu. Greiningar á 

alvarlegri röskunum fara þó fram á greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins og þar hefur biðlistinn oft verið 

langur líka.   

20. Ætla frambjóðendur að beita sér fyrir því á tækniöld að nemendur fái betri tölvubúnað og 

kennslu t.d. í forritun?  

Já það er einmitt hluti af áherslu okkar á nám við hæfi hvers og eins að við nýtum okkur kosti 

upplýsingatækninnar til að skipuleggja nám við hæfi og áhuga hvers og eins.  Samfylkingin leggur áherslu 

á að þróun skólastarfs sé í takt við þróun samfélagsins. Það er öllum ljóst að bæta þarf tölvu- og 

upplýsingatæknibúnað skólanna á kjörtímabilinu og halda áfram á sömu braut og mörkuð hefur verið 

með auknu fjármagni til upplýsingatækni í skólum 

  



21. Í ljósi íslenska efnahagshrunsins er þá ekki ástæða til að efla fjármálalæsi og 

peningavitund ungmenna með markvissri fræðslu?  

Fjármálalæsi er mikilvægur þáttur í  lífsleikni en einnig má nýta ótal tækifæri í stærðfræðikennslu til að 

efla fjármálalæsi. Það er  mikilvægt að skólar búi börn og ungmenni undir lífið á sem flestum sviðum 

enda er það höfuðmarkmið skólastarfs. Félagsmiðstöðvarnar hafa margar sinnt þessum þætti vel og 

haldið góð námskeið og verið með fræðsluerindi um fjármál og ábyrgð í fjármálum.   

 22. Af hverju eru söngur, dans og framsögn ekki skyldunámsgreinar í öllum skólum? 

Samkvæmt  aðalnámskrá eiga öll börn að fá kennslu í tónlist og dansi en skólar hafa ákveðinn 

sveigjanleika til að skipuleggja hvenær þær námsgreinar eru teknar fyrir, og hvernig. Framsögn fléttast 

saman við ótal margt sem er að finna í skólastarfi reykvískra grunnskóla; skapandi starf á borð við leiklist, 

þátttöku í Stóru upplestrarkeppninni, sjálfstæðum vinnubrögðum á borð við kynningar fyrir 

bekkinn/námshópinn og svona mætti lengi telja. Samfylkingin telur að söngur, dans og framsögn séu 

mikilvægur og órjúfanlegur hluti af skapandi skólastarfi og sé nú þegar sem betur fer notað í mörgum 

námsgreinum. Ekki má gleyma stóru hlutverki frístundaheimila og félagsmiðstöðva þar sem söngur, 

dans, kvikmyndagerð, þáttagerð, dagskrárgerð, fjölmiðlun af ýmsu tagi, lýðræðisvinna, ræðumennska og 

rapp er að finna í fjölbreyttri dagskránni.  

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 ?  

  

Samfylkingin vill efla samstarf og upplýsingagjöf milli  skólastiga og styðja við einstaklingsmiðað nám.  

Við styðjum það að grunnskólabörn geti tekið áfanga á framhaldsskólastigi ef þau hafa áhuga og færni til 

enda var góð reynsla af því fyrirkomulagi á sínum tíma.  

 

  


