
Spurningar til frambjóðenda í sveitarstjórnarkosningum í Reykjavík vorið 2014 
  
  

1. Hvaða mál setur þinn flokkur á oddinn í skólamálum í borginni? 
a. Við setjum skólamálin öll á oddinn. Við teljum að umbyltingu þurfi í skólamálum, við 

eigum ekki að sætta okkur við að halda áfram í sama farinu þegar niðurstöður PISA 
könnunnar sýna að 30% drengja og 12% stúlkna í Reykjavík ljúka grunnskóla án þess 
að geta lesið sér til gagns á meðan hlutfallið er 5-6% í nágrannalöndum okkar. Við 
verðum að bregðast við strax og skapa sveigjanlegt og sjálfstætt skólakerfi sem 
stenst nútímakröfur.  Þetta viljum við gera í samvinnu við kennara og foreldra. 

2. Hvað hyggst þinn flokkur gera til að stuðla að betra samstarfi skóla og heimila? 
a. Við viljum veita foreldrum meiri upplýsingar með enn frekara gegnsæi. Foreldrar eiga 

að vita hvernig skóli barna þeirra stendur sig miðað við aðra skóla, í því samhengi er 
eðlilegt að PISA niðurstöðurnar séu gerðar opinberar.   

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? 

a. Við ætlum að stuðla að auknu sjálfstæði grunnskólanna og draga úr miðstýringu. 
Mikilvægt er að valfrelsi, sveigjanleiki, fjölbreytni, ábyrgð og hagkvæmni sé í fyrirrúmi 
í skólastarfi. Foreldrar og nemendurnir sjálfir eiga að hafa val um skóla enda fylgir 
fjárframlag nemanda hvort sem um er að ræða opinberan eða sjálfstætt starfandi 
skóla. Auka þarf svigrúm skólastjórnenda til að umbuna starfsmönnum og gæta þess 
að kjarasamningar takmarki ekki svigrúm í skólastarfi.  

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

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

a. Við munum setja viðhald í skólum borgarinnar aftur á dagskrá því viðhald hefur setið 
á hakanum á þessu kjörtímabili.   

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? 

a. Endurmeta þarf reynslu skóla án aðgreiningar og bæta valkosti þannig að foreldrar 
geti valið bestu leiðina fyrir börnin sín.  

7. Hvaða skoðun hafið þið á mikilvægi heimanáms? 
a. Heimanám er mikilvægt fyrir nám barna og getur gagnast vel til að auka færni þeirra í 

ýmsum námsgreinum, ekki síst lestri og stærðfræði. Við hvetjum foreldra til að taka 
sem virkastan þátt í heimanámi með börnum sínum. Einmitt þess vegna er mikilvægt 
að stórbæta upplýsingagjöf milli heimila og skóla svo foreldrar fái jafnóðum 
upplýsingar um hvernig börn þeirra standa í hinum ýmsu námsgreinum. Þetta er t.d. 
hægt að gera með því að upplýsa foreldra betur um frammistöðu barna sinna í 
prófum og verkefnum.  

8. Teljið þið hegðun og agavandamál í grunnskólum kalla á aðgerðir og þá hverjar? 
a. Það er hvers skólastjórnanda að taka á þeim málum.  

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? 

a. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa flutt margar tillögur á kjörtímabilinu sem 
miða að því að auka samráð við foreldra í skólamálum. Á meðan umdeildar 
skólasameiningar stóðu yfir héldu fulltrúar Sjálfstæðisflokksins fjölmarga fundi með 
foreldrafélögum í skólum borgarinnar til að kynnast viðhorfum foreldra til þessara 



mála. Flokkurinn lagði hvað eftir annað til að raunverulegt samráð ætti sér stað við 
foreldra um þessi mál en borgarstjórnarmeirihlutinn féllst ekki á það. Þá fluttum við 
tillögur um að samráð yrði haft við foreldrafélög vegna ráðningar skólastjóra eins og 
gefið hefur góða raun erlendis en þær tillögur hafa heldur ekki náð fram að ganga 
vegna andstöðu meirihlutans. Skipun skólaráða var framfaraskref en í ljósi 
reynslunnar er rétt að skoða hvort auka eigi vægi foreldra í ráðunum, t.d. með því að 
þeir verði í meirihluta í ráðunum eins og tíðkast í Danmörku.   

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. 

a. Við viljum auka áhrif grunnskólanemenda á eigið nám, hvað þau læra og hvernig. 
Halda þarf áfram að þróa aðferðir í því skyni að skólar geti mætt námsþörfum og 
áhugasviði hvers og eins.  

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

a. Á síðasta kjörtímabili var hleypt af stað vinnu að frumkvæði Sjálfstæðisflokksins, sem 
miðar að því að auka gæði og hollustu matar í leikskólum og  grunnskólum. Farið 
hefur verið yfir hráefniskaup, gæðamat upplýsingagjöf til foreldra, öryggismál o.s.frv. 
Við teljum að auka þurfi áherslu á þessa vinnu og að koma betur til móts við  óskir 
nemenda og foreldra um gæði og hollustu. Á kjörtímabilinu hafa borgarfulltrúar 
Sjálfstæðisflokksins heimsótt alla skóla borgarinnar og rætt við fjölmarga nemendur, 
matráða og skólafólk um þessi mál. Í þeim samtölum hefur m.a. komið fram að 
framlög til hráefniskaupa hafi alls ekki fylgt verðhækkunum á matvöru og að það hafi 
dregið úr ánægju nemenda með matinn. Með því að nýta betur kosti útboða er hægt 
að ná verulegum sparnaði í hráefniskaupum og við viljum nýta þann ávinning til að 
hækka framlög til hráefniskaupa skólanna. 

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? 

a. Þessi bið er of löng og grípa þarf til aðgerða til að stytta hana.  Fulltrúar 
Sjálfstæðisflokksins í skóla- og frístundaráði lögðu fram eftirfarandi fyrirspurn 9. apríl 
sl. en henni hefur ekki enn verið svarað þrátt fyrir að rúmar sjö vikur séu nú liðnar frá 
framlagningu hennar: Fyrirspurn Sjálfstæðisflokksins,,Óskað er eftir sundurliðuðum 
upplýsingum um þróun fjárframlaga Reykjavíkurborgar til sérkennslu sl. fimm ár og 
fjölda nemenda sem fær slíka kennslu. Hve margir nemendur hafa hlotið greiningu á 
tímabilinu, hversu margir eru nú á biðlista eftir greiningu, hjá þjónustumiðstöðvum 
borgarinnar og Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins og hver er biðtími eftir greiningu 
við skráningu?" 

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.  

a. Stórátak þarf að gera svo að tækjabúnaður í skólum endurspegli nútímakröfur. 
Upplýsingatækni er vannýtt í skólastarfi. Með rafrænum kennsluaðferðum má 
stórauka svigrúm til að mæta betur þörfum nemenda hvort sem þeir þurfa meiri 
hjálp eða meira námsefni. Vinna þarf að endurskipulagningu vinnuumhverfis í skólum 
með það að markmiði að sérfræðiþekking starfsmanna nýtist sem best nemendum til 
hagsbóta.  

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? 

a. Það mætti horfa til þess að fá frístundamiðstöðvarnar meira inn í skólastarfið, þar er 
fagfólk sem gæti einmitt skipulagt frímínútur og gert þær að hluta af skólastarfinu.  

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? 

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? 

a. Við viljum hraða uppbyggingu sundlauga í Úlfarsárdal og í Fossvogi, það ætti að leysa 
vissan vanda. Við viljum auka vægi listrænna greina í skólastarfinu og samþætta 
betur starf skólanna við sjálfstæðu listaskólana í borginni.  

17. Hvað hyggjast frambjóðendur gera til að efla þjónustu við bráðger börn?  
a. Með auknum sveiganleika og sjálfstæði skólanna er hægt að koma mun betur til 

móts við mismunandi börn.  
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? 

a. Þessi bið er of löng og grípa þarf til aðgerða til að stytta hana. Mismunandi bið á milli 
hverfa er óviðunandi. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í skóla- og frístundaráði lögðu 
fram eftirfarandi fyrirspurn 9. apríl sl. en henni hefur ekki enn verið svarað þrátt fyrir 
að rúmar sjö vikur séu nú liðnar frá framlagningu hennar: Fyrirspurn 
Sjálfstæðisflokksins ,,Óskað er eftir sundurliðuðum upplýsingum um þróun 
fjárframlaga Reykjavíkurborgar til sérkennslu sl. fimm ár og fjölda nemenda sem fær 
slíka kennslu. Hve margir nemendur hafa hlotið greiningu á tímabilinu, hversu margir 
eru nú á biðlista eftir greiningu, hjá þjónustumiðstöðvum borgarinnar og Greiningar- 
og ráðgjafarstöð ríkisins og hver er biðtími eftir greiningu við skráningu?"   

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? 

a. Já, við viljum jafna þennan aðstöðumun á milli hverfa og til þess þarf að efla 
sérfræðiþjónustu skóla. Gera þarf óháða úttekt á því hversu vel núverandi 
fyrirkomulag sérfræðiþjónustunnar hefur reynst og hvort unnt sé að bæta 
þjónustuna með breyttu fyrirkomulagi, t.d. með sameiningu skrifstofa og aukinni 
sérhæfingu fagfólks. 

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

a. Stórátak þarf að gera svo að tækjabúnaður í skólum endurspegli nútímakröfur. 
Upplýsingatækni er vannýtt í skólastarfi. Með rafrænum kennsluaðferðum má 
stórauka svigrúm til að mæta betur þörfum nemenda hvort sem þeir þurfa meiri 
hjálp eða meira námsefni. Vinna þarf að endurskipulagningu vinnuumhverfis í skólum 
með það að markmiði að sérfræðiþekking starfsmanna nýtist sem best nemendum til 
hagsbóta.  

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

a. Jú, við höfum talað um að auka eigi vægi þessa þátta í kennslu, t.d. á fyrstu stigum 
framhaldsskólans.  



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. 

a. Við viljum auka vægi listgreina í skólum borgarinnar og jafnframt viljum við efla 
sérstöðu hvers skóla þar sem söngur og dans gæti jafnvel verið sérstaða ákveðins 
skóla.  

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? 

a. Undir forystu Sjálfstæðisflokksins á síðasta kjörtímabili var komið á fót umræddu 

samstarfsverkefni Reykjavíkurborgar og menntamálaráðuneytisins þar sem 

reykvískum grunnskólanemendum gert kleift að taka framhaldsskólaáfanga samhliða 

námi í grunnskóla. Grunnskólakennarar tóku  þátt í verkefninu að því leyti að þeir 

aðstoðuðu nemendur og höfðu umsjón með námi þeirra á framhaldsskólastiginu. 

Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins mótmæltu því þegar verkefninu var hætt að 

frumkvæði ríkisstjórnar Samfylkingar og Vinstri grænna og viljum við að sjálfsögðu 

endurvekja það á ný. Komist Sjálfstæðisflokkurinn í meirihluta mun hann sjá til þess 

að Reykjavíkurborg óski eftir samstarfi við menntamálaráðuneytið í því skyni að 

bjóða grunnskólanemendum þennan valkost á nýjan leik. Auk þess mun flokkurinn 

beita sér fyrir því að nemendur eigi þess kost að fara í framhaldsskóla að loknum 9. 

bekk ef þeir hafa til þess getu og standast námskröfur.  

 


