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Inngangur 

Sveitarfélagið Borgarbyggð náði ekki að uppfylla jafnvægisreglu sveitarstjórnarlaga fyrir árin 

2013- 2015. Þá liggur fyrir að tap af rekstri samstæðu er 104 milljónir vegna ársins 2014. Það 

þýðir að óbreyttu mun ekki nást að uppfylla framangreinda jafnvægisreglu fyrir næsta 

tímabil á eftir 2014-2016.  

Hagræða þarf verulega í rekstri og fjármálum Borgarbyggðar ef framangreint markmið um 

rekstrarjafnvægi á að nást. Auka þarf framlegð til að standa betur undir afborgunum lána og 

nýjum framkvæmdum. Síðastliðið haust var farið í ákveðna hagræðingu í yfirstjórn með 

fækkun yfirvinnutíma og stöðugilda. Farið var með forstöðumönnum stofnana og sviða yfir 

hvaða möguleikar væru á leiðum til að draga úr útgjöldum og fresta verkefnum. Dregið var 

úr búnaðarkaupum til grunnskóla, starfsdögum í leikskólum fækkað, fallið frá verkefnum á 

umhverfis- og skipulagssviði og dregið úr framkvæmdum eða þeim frestað. Þá voru 

fasteignaskattar hækkaðir verulega. Þrátt fyrir það er ljóst að halda þarf áfram að hagræða 

og endurskipuleggja ýmsa þætti í rekstri Borgarbyggðar. Það er ennfremur ljóst að gera þarf 

ráð fyrir að ýmsar aðhaldsaðgerðir munu ekki halda til lengri tíma og mögulega veikja 

stjórnsýslu sveitarfélagsins. Því er nauðsynlegt að líta til lengri tíma í fjármálum 

sveitarfélagsins. 

Sveitarstjórn Borgarbyggðar samþykkti á fundi 12. mars sl. tillögu byggðaráðs um 

áframhaldandi vinnu við greiningu á hagræðingarmöguleikum í rekstri Borgarbyggðar. 

Ákveðið var að skipta vinnunni í tvo hluta. Í fyrri hlutanum var gert ráð fyrir tveimur 

starfshópum, annarsvegar um rekstur og skipulag fræðslumála og hinsvegar um eignir 

sveitarfélagsins. Hópunum var ætlað að skila tillögum fyrir sveitarstjórnarfund í apríl. 

Samþykkt var að seinni hluti vinnu við greiningu á hagræðingarmöguleikum hæfist í ágúst og 

tæki þá til annarra þátta í rekstri sveitarfélagsins en að framan greinir. Í vinnuhópi um 

rekstur og skipulag fræðslumála sátu Guðveig Eyglóardóttir sem jafnframt var formaður 

hópsins, Finnbogi Leifsson, Björn Bjarki Þorsteinsson, Geirlaug Jóhannsdóttir og Sigríður Júlía 

Brynleifsdóttir. Í vinnuhópi um eignir sveitarfélagsins sátu Jónína Erna Arnardóttir sem 

jafnframt var formaður hópsins, Helgi Haukur Hauksson, Hulda Hrönn Sigurðardóttir, 

Magnús Smári Snorrason og Ragnar Frank Kristjánsson.  
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Í framhaldi af niðurstöðum ársreiknings 2014 var ákveðið í lok apríl, í samráði við 

Eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga, að ganga til samninga við ráðgjafa hjá KPMG til 

að vinna með sveitarfélaginu heildstætt að stefnu sveitarfélagsins í fjármálum til framtíðar. 

Vinna og tillögur vinnuhóps um rekstur og skipulag fræðslumála og vinnuhóps um eignir 

myndu verða hluti af þeirri vinnu og aðrir málaflokkar skoðaðir í samráði við KPMG á árinu. 

Ennfremur var ákveðið að semja um ráðgjöf á sviði fræðslumála sem kæmi inn í vinnu 

vinnuhóps um rekstur og skipulag fræðslumála. Markmið ráðgjafarinnar yrði að leita leiða til 

að einfalda skipulag fræðslumála í sveitarfélaginu og hagræða án þess að skerða gæði og 

námsárangur. Samið var við Starfsgæði ehf. um það verkefni. 

Í þessari skýrslu er fjallað um vinnu hóps um rekstur og skipulag fræðslumála og niðurstöður 

úr þeirri vinnu. Um vinnuhóp um eignir og niðurstöður er fjallað í annarri skýrslu.  

Erindisbréf vinnuhóps 

Í erindisbréfi vinnuhóps um rekstur og skipulag fræðslumála er fjallað um fyrirkomulag vinnu, 

hlutverk og samráð.  

Þar segir um fyrirkomulag:   

„Hópurinn skal funda eins oft og þurfa þykir og getur kallað til sín á fund hvern þann sem 

tengist þeim málum sem hópurinn fjallar um. Hópurinn skal afla nauðsynlegra gagna og nýta 

fyrirliggjandi skýrslur sem hafa verið unnar fyrir sveitarfélagið. Hópurinn hefur heimild til að 

kaupa sérfræðiráðgöf fyrir allt að 200.000 kr.“  

Um hlutverk hópsins segir:   

„Hlutverk vinnuhópsins er að gera tillögur um lækkun rekstrarkostnaðar sveitarfélagsins í 

fræðslumálum. Hópurinn hafi það markmið að hagræða um 3-5% af útgjöldum til 

fræðslumála á árinu 2015 eða á bilinu 48-80 milljónir. Miðað er við að tillögur komi til 

framkvæmda á árinu 2015 en lækkun rekstrarkostnaðar skili sér á innan við tveimur árum. 

Hópurinn skal taka inn í sína vinnu tillögur um framtíðarhúsnæði fyrir leikskólann Hnoðraból 

sbr. afgreiðslu byggðaráðsfundar Borgarbyggðar nr. 335 frá 26.2.2015, byggðaráðsfundar nr. 

336 frá 5.3.2015 og skýrslu vinnuhóps um málefni leikskólans Hnoðrabóls frá nóvember 

2014.“  
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Þá er sérstaklega fjallað um leiðarljós hópsins en lagt var upp með eftirfarandi:   

 

 Í tillögum hópsins skal hafa að leiðarljósi bæði faglegan og fjárhagslegan ávinning. 

 Hópurinn skal fyrst og fremst leita leiða til að kanna möguleika á aðgerðum sem geta 

leitt til varanlegs sparnaðar í rekstri þannig að tækifæri skapist til að bæta þjónustu 

og styðja við faglegt starf á sviði fræðslumála. 

Vinnuhópurinn skal hafa a.m.k. einn íbúafund þar sem íbúum verður gefinn kostur á að koma 

á framfæri hugmyndum sínum.  

Meginmarkmið hópsins var því að finna leiðir til að hagræða í rekstri en jafnframt að tryggja 

gæði skólastarfs. 

Uppbygging skýrslu 

Skýrslan er þannig byggð upp að fyrst er fjallað um lýðfræðilegar áskoranir. Þróun barna í 

sveitum og þróun fjölda barna í grunnskólum Borgarbyggðar. Ennfremur er komið inn á 

horfur í atvinnulífi. Þá er fjallað um samráð við íbúa en haldinn var íbúafundur þar sem 

áhersla var á að fá fram hugmyndir íbúa um hagræðingu og eflingu þjónustu. Haldnir voru 

fundir með starfsfólki og stjórnendum skóla, fulltrúum í fræðslunefnd og sérfræðiþjónustu 

skóla. Farið er yfir núverandi skipulag fræðslumála og húsnæðismál grunnskóla í 

Borgarbyggð. Í skýrslunni er kafli sem greinir frá tillögum ráðgjafa sem vann með hópnum og 

í lokin eru lagðar til tillögur hópsins sem byggja á fyrirliggjandi skýrslum, gögnum, núverandi 

stöðu og áliti ráðgjafa.  
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Núverandi skipulag fræðslumála 

Í Borgarbyggð eru starfandi 12 skólastofnanir á öllum skólastigum, allt frá leikskóla upp í 

háskóla, auk tónlistarskóla og símenntunarmiðstöðvar.  

Grunnskólarnir 

Borgarbyggð rekur tvo grunnskóla, Grunnskólann í Borgarnesi og Grunnskóla Borgarfjarðar. 

Auk þess kaupir sveitarfélagið skólaþjónustu í Laugargerðisskóla af Eyja- og Miklaholtshreppi 

fyrir börn sem búsett eru norðan Hítarár í Borgarbyggð. 

Grunnskóli Borgarfjarðar 

Grunnskóli Borgarfjarðar (GBF) varð til í núverandi mynd haustið 2010 við sameiningu 

Varmalandsskóla og Grunnskóla Borgarfjarðar á Kleppjárnsreykjum og Hvanneyri. Árið 2004 

höfðu Andakílsskóli á Hvanneyri og Kleppjárnsreykjaskóli verið sameinaðir í eina stofnun, 

Grunnskóla Borgarfjarðar. Skólinn starfar nú eins og áður segir í þremur starfsstöðvum; á 

Hvanneyri, Kleppjárnsreykjum og Varmalandi.  

Skólaárið 2014-2015 eru 33 nemendur í 1.-5. bekk á Hvanneyri. Á Kleppjárnsreykjum eru 88 

nemendur í 1.-10. bekk og á Varmalandi eru einnig 88 nemendur í  1.-10. bekk. Samtals eru 

því 209 nemendur í Grunnskóla Borgarfjarðar skólaárið 2014-2015. 

Skólastjóri Grunnskóla Borgarfjarðar er Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir. Deildarstjórar eru 

Helga J. Svavarsdóttir á Hvanneyri, Hlöðver Ingi Gunnarsson á Varmalandi og Ingibjörg Adda 

Konráðsdóttir á Kleppjárnsreykjum. Skólastjóri hefur fasta viðveru í öllum deildum. 

Fjöldi starfsmanna og stöðugilda skv fjárhagsáætlun 2015 er: 

 35 kennarar og stjórnendur í 29,5 stöðugildum 

 10 skólaliðar í 8,65 stöðugildum 

 10 stuðningsfulltrúar í 7,37 stöðugildum 

 7 starfsmenn í húsvörslu, móttöku/símsvörun og bókasafni í 4,02 stöðugildum  

Kostnaður vegna reksturs Grunnskóla Borgarfjarðar er áætlaður kr. 461.930.020 á árinu 2015 

og skiptist þannig: 

 Launakostnaður kr. 306.092.810 
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 Vörukaup kr. 15.439.510 

 Þjónustukaup kr. 18.773.547 

 Innri leiga og millifærð afnot kr. 62.845.776 

 Skólaakstur kr. 64.646.353 

 Sértekjur kr. -5.867.976 

Nánari upplýsingar um skólann eru á heimasíðu skólans www.gbf.is. 

Grunnskólinn í Borgarnesi 

Grunnskóli hefur verið starfræktur í Borgarnesi frá árinu 1908. Grunnskólinn í Borgarnesi 

hefur verið í núverandi húsnæði, með viðbyggingum, frá því um 1960. Í skólanum eru 303 

nemendur í 1.-10. bekk.  

Skólastjóri er Signý Óskarsdóttir. Aðstoðarskólastjóri og deildarstjóri miðstigs er Hilmar Már 

Arason, deildarstjóri yngsta stigs er Ingibjörg María Aadengard og deildarstjóri unglingastigs 

er Dóra Líndal Hjaltadóttir. Deildarstjóri sérkennslu er Elín Kristinsdóttir. 

Fjöldi starfsmanna og stöðugilda skv. fjárhagsáætlun 2015 er: 

 43 kennarar og stjórnendur í 39,27 stöðugildum1 

 5 starfsmenn í ræstingu í 3,56 stöðugildum2 

 16 stuðningsfulltrúar í 11,09 stöðugildum 

 6 starfsmenn í húsvörslu, móttöku/símsvörun, eldhúsi kennara, tölvuumsjón og 

bókasafni í 3,78 stöðugildum  

Kostnaður vegna reksturs Grunnskólans í Borgarnesi er áætlaður kr. 505.040.649 á árinu 

2015 og skiptist þannig: 

 Launakostnaður kr. 370.307.093 

 Vörukaup kr. 21.772.900 

 Þjónustukaup kr. 12.326.300 

 Innri leiga og millifærð afnot kr. 68.782.188 

                                                 
1
 Þetta er heildin með þeim sem eru í veikinda- eða námsleyfi skólaárið 2014-2015. Þegar það er ekki tekið með í 

reikninginn þá eru stöðugildin 36,41 
2
 Einn starfsmaður er í veikindaleyfi og eðlilega væri starfshlutfallið hér 2,8 

http://www.gbf.is/
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 Skólaakstur kr. 33.852.168 

 Sértekjur kr. -2.000.000  

Nánari upplýsingar um stefnu skólans og kennsluhætti eru á heimasíðu skólans 

www.grunnborg.is.   

Námsverið Klettur 

Í Grunnskólanum í Borgarnesi er starfrækt sérdeild fyrir einhverf börn, sem þjónar öllum 

grunnskólabörnum í sveitarfélaginu. Deildin, sem tók til starfa haustið 2012, kallast Klettur. 

Deildarstjóri í Kletti í 20% starfi er Ásta Björk Björnsdóttir. Aðrir starfsmenn eru sérkennari í 

100% starfi, þroskaþjálfi í 70% starfi og tveir stuðningsfulltrúar skipta á milli sín 100% 

stöðugildi. 

Kostnaður vegna reksturs Námsversins Kletts er áætlaður kr. 19.182.604 á árinu 2015 og 

skiptist þannig: 

 Launakostnaður kr. 16.414.856 

 Vörukaup kr. 599.200 

 Þjónustukaup kr. 340.000 

 Innri leiga kr. 1.828.548 

Varðandi nánari faglegar upplýsingar um Klett vísast í greinargerð fræðslustjóra frá 25. 

febrúar 2012, sem lögð var fram í byggðarráði. 

Laugargerðisskóli 

Borgarbyggð er með samning um grunnskólaþjónustu við Eyja- og Miklaholtshrepp sem á og 

rekur Laugargerðisskóla. Samningurinn tók gildi í ágúst 2010 eftir slit á byggðasamlagi 

Borgarbyggðar og Eyja- og Miklaholtshrepps um Laugargerðisskóla. Samningurinn fellur 

sjálfkrafa úr gildi 1. júní 2015 nema um annað verði samið. 

Skólaárið 2014-2015 eru 7 nemendur úr Borgarbyggð í Laugargerðisskóla. Haustið 2015 

fækkar þeim um tvo og fer þeim svo hratt fækkandi næstu ár. Frá og með haustinu 2018 

verður aðeins eitt barn með lögheimili í Borgarbyggð í Laugargerðisskóla miðað við 

núverandi samsetningu íbúanna. 

http://www.grunnborg.is/
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Kostnaður vegna þjónustusamnings um Laugargerðisskóla er áætlaður kr. 17.623.984* á 

árinu 2015 og skiptist þannig: 

 Þjónustugjald kr. 9.468.300 

 Sérfræðiþjónusta kr. 336.000 

 Skólaakstur kr. 7.714.218 

 Skólanefnd kr. 105.466 

Upplýsingar um Laugargerðisskóla má finna á vef skólans, www.laugargerdisskoli.is.   

Húsnæðismál grunnskólanna í Borgarbyggð 
 

Grunnskólinn í Borgarnesi er 3.679,4 m² að stærð. Eins og nýting hans er í dag eru 20 

kennslustofur flestar um 45 – 55 m². Að auki er raungreinastofa (76m²), myndmenntarstofa 

(67,6m²), bókasafn (91,6 m²), heimilisfræðistofa (73,5m²), textílstofa (57,4m²) og smíðastofa 

108,3 m². Stutt er í íþróttahús og sundlaug. Ekki er mötuneyti innan skólans.  

Miðað við þann fermetrafjölda sem er í kennslustofum og skólinn fullsetinn ætti skólinn að 

geta rúmað 372 nemendur. 

Viðhaldsþörf skólans er talsverð innandyra í elsta hluta skólans má þar nefna loft og gólfefni, 

hita- og neysluvatnslagnir, ásamt málningarvinnu. Einnig er kominn tími á viðhald skólalóðar 

og leiktækja á henni. 

Grunnskóli Borgarfjarðar á Hvanneyri er 452,2 m² að stærð. Eins og nýting hans er í dag eru 

3 kennslustofur, tvær sem eru 37,4m² og ein sem er 44,64 m² . Samtals 119,44 m². Að auki er 

ein textílstofa (45,76m²) og eitt sérkennsluherbergi (14,26m²). Mötuneyti er í skólanum og er 

hluti af eldhúsi skólans nýtt undir heimilisfræði. Það vantar stofur undir verkgreinar og 

íþróttahús og sundlaug eru ekki í nágreninu.  

Miðað við þann fermetrafjölda sem er í kennslustofum og skólinn fullsetinn ætti skólinn að 

geta rúmað 40 nemendur.  

http://www.laugargerdisskoli.is/
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Ástand skólabyggingarinnar er ágætt en það þyrfti að setja kerfisloft í alla skólabygginguna 

og klára skólalóðina.  

Grunnskóli Borgarfjarðar á Kleppjárnsreykjum er 1.770,3 m² að stærð. Eins og skólinn er 

nýttur í dag eru 7 kennslustofur, tvær sem eru 72m², tvær sem eru 46 m², ein sem er 38 m² 

og tvær sem eru 45m² samtals 364 m². Að auki er tónmennt (17,2m²), námsver (53m²), 

tölvuver (30m²), bókasafn (46m²), myndmennt (52,4m²), textíl (112m²), smíðastofa (87m²). 

Mötuneyti er í skólanum og er kennslueldhús hluti af því. Stutt er í íþróttahús og sundlaug.  

Miðað við þann fermetrafjölda sem er í kennslustofum og skólinn fullsetinn ætti skólinn að 

geta rúmað 136 nemendur. 

Búið er að endurnýja hluta skólans að innan og þarf að halda því áfram þar sem hluti skólans 

er barn síns tíma með upprunalegum innréttingum. Að utan þarf víða að endurnýja gler og 

halda áfram að mála skólann að utan. Ástand lóðar er nokkuð gott.  

Grunnskóli Borgarfjarðar á Varmalandi er samtals 1.656 m², en einnig er frístandandi 

kennslustofa sem er 62m². Eins og skólinn er nýttur í dag eru 6 kennslustofur, þrjár 40 m², 

ein 62m², ein 49m², og ein 24,4m² samtals 255,4m². Að auki er bókasafn (67m²), tölvuver 

(49,8m²) skólasel (36m²), textíl (35,8m²), myndmennt (38,4m²) sérkennsla (20,7m²), gamla 

heimavistin (340m²) nýtt að hluta sem skrifstofa deildarstjóra, viðtalsherbergi, 

tónlistarkennsla, ljósritunarherbergi og fl.  Tvær íbúðir eru í þessari álmu (99,7m²) sem hafa 

verið leigðar út til kennara, mötuneyti er í skólanum. Smíðastofa, íþróttahús og sundlaug er í 

nærliggjandi húsi.   

Miðað við þann fermetrafjölda sem er í kennslustofum og skólinn fullsetinn ætti skólinn að 

geta rúmað 114 nemendur. 

Hita og neysluvatnslagnir skólans eru komnar á tíma og þarf að endurnýja þær markvist. Að 

innan er skólinn snyrtilegur en innréttingar orðnar gamlar. Lóð skólans þyrfti að endurhanna 

og endurnýja. 

Grunnskóli Borgarfjarðar á Varmalandi (Húsó) samtals 1.825,3 m². Eins og skólinn er nýttur í 

dag eru 4 kennslustofur 57,8m², 49m², 39,7m² og 40m² samtals 186,5m². Að auki er 
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raungreinastofa (60 m²), kennslueldhús (34 m²). Ýmis rými eru í húsinu sem nýtt eru t.d sem 

geymslur og fl.    

Miðað við þann fermetrafjölda sem er í kennslustofum og skólinn fullsetinn ætti skólinn að 

geta rúmað 76 nemendur. 

Til er hönnun Einars Ingimarssonar arkitekts á skólanum og hefur verið unnið samkvæmt 

henni hingað til en hún gerir ráð fyrir 120 nemendum sé skólinn fullsetinn.  

Hita- og neysluvatnslagnir eru komnar á tíma og þarf að endurnýja þær markvist. Að öðru 

leyti er skólinn í ágætu ásigkomulagi en halda þarf áfram að vinna að endurbótum 

samkvæmt hönnun Einars Ingimarssonar.  

Miðað við þann fermetrafjölda í kennslustofum í grunnskólum Borgarbyggðar ættu að vera 

talsverðir hagræðingarmöguleikar í stöðunni en ljóst er að hagræðingarmöguleikarnir eru 

mestir á Varmalandi horfi maður á fm.pr. nemanda. 

Rekstur grunnskóla  

Í töflu 1 eru teknar saman upplýsingar frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga um 

rekstrarkostnað grunnskóla Borgarbyggðar árið 2013. 

Tafla 1 Rekstrarkostnaður grunnskóla árið 2013. Heimild: Samband íslenskra sveitarfélaga (2015). * 

  
Fjöldi 

nemenda 

Nettó rekstrarkostn. 

(mínus innri leiga og 

skólaakstur/nemanda*) 

Launakostn./ 

nemenda 

Annar rekstrarkostn. 

/nemenda 

Grunnskólinn í Borgarnesi 290 1.120 1.008 429 

Grunnskóli Borgarfjarðar 205 1.399 1.236 705 

Meðaltal skóla með 201 - 300 nem. 252 1.135 1.011 588 

*Tölur um kostnað eru í þúsundum. 

Nokkur munur er á kostnaði við rekstur grunnskóla í Borgarbyggð og er kostnaður við rekstur 

grunnskóla Borgarfjarðar heldur meiri. Í samanburði við meðalkostnað á nemenda í skólum 

með nemendur á bilinu 201-300 þá er kostnaður við rekstur Grunnskólans í Borgarnesi lægri 

en annarra skóla af sömu stærð en hærri þegar kemur að Grunnskóla Borgarfjarðar. Ein 

skýring kann að vera fjöldi starfsstöðva í Grunnskóla Borgarfjarðar og færri nemendur en 

eftir því sem nemendum fækkar verður fjöldi í árgöngum óhagstæðari en á móti kemur að 
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samkennsla getur nýst til að mæta smærri árgöngum og er þá litlum árgöngum kennt saman 

í bekk. Í viðauka er að finna töflu með öllum skólum í stærðarflokknum 201-300 og er þar 

bæði að finna skóla í dreifbýli og þéttbýli. 

Stærð árganga 

Vegna fámennra árganga í öllum deildum Grunnskóla Borgarfjarðar fer að nokkru leyti fram 

samkennsla árganga. Oftast eru tveir árgangar eða þrír sem mynda samkennsluhópana. 

Samkennsla er það þegar aldursblönduðum námshópi þar sem tveimur eða fleiri árgöngum 

er kennt saman í einum bekk án varanlegrar aðgreiningar eftir aldri eða námsgetu. 

Nemendur í samkennsluhópi eru á misjöfnum aldri, búa yfir misjöfnum þroska og getu og 

læra að það er eðlilegt að vinna misjafnlega hratt og hafa margvísleg áhugasvið og fjölbreytta 

færni. Nemendur eiga að vera að fást við mismunandi námsmarkmið skv. námskrá og verða 

að læra að vinna sjálfstætt og hjálpast að. Í tölfu 2 má sjá núverandi stærð árganga í 

Grunnskólum Borgarbyggðar. 

Tafla 2. Núverandi stærð árganga í grunnskólum Borgarbyggðar 

 

Þegar nemendafjöldi er skoðaður eftir árgöngum má sjá að margir árgangar eru mjög litlir í 

Grunnskóla Borgarfjarðar, í nokkrum árgöngum eru einungis 2-4 nemendur.  

Skólaakstur 

Skólaakstur í Grunnskólann í Borgarnesi og Grunnskóla Borgarfjarðar var boðinn út vorið 

2012 og í framhaldi af því gerðir samningar við verktaka til fjögurra ára. Samningar renna út 

vorið 2016 en í þeim er ákvæði um möguleika á framlengingu til eins árs í senn í tvö skipti. 

Samningarnir eru uppsegjanlegir af hálfu beggja samningsaðila með þriggja mánaða 

fyrirvara. 

Haustið 2013 var samið við skólabílstjóra Laugargerðisskóla um akstur til eins árs og 

samningar framlengdir ári síðar um eitt ár. Óheimilt er að framlengja samningana aftur.  

1. bekkur 2. bekkur 3. bekkur 4. bekkur 5. bekkur 6. bekkur 7. bekkur 8. bekkur 9. bekkur 10. bekkur

f . 2008 f . 2007 f . 2006 f . 2005 f . 2004 f . 2003 f . 2002 f . 2001 f . 2000 f . 1999

GBF V armalandi 11 11 11 7 14 8 4 8 4 10 88

GBF Kleppjárnsreykjum 9 3 2 9 3 13 14 7 15 13 88

GBF Hvanneyri 5 7 11 7 3 33

Grunnskólinn í  Borgarnesi 32 31 39 27 31 24 21 36 29 31 301

S AM T ALS 57 52 63 50 51 45 39 51 48 54 510

Skóli S AM T ALS

Fjöldi nemenda eftir fæðingarárum
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Skólaárið 2014-2015 er 356 nemendum ekið í skólann dag hvern, og skiptist þannig: 

- Skólaakstur úr dreifbýli, 144 börn 

 4 akstursleiðir í Grunnskólann í Borgarnesi 

 6 akstursleiðir í Grunnskóla Borgarfjarðar á Varmalandi 

 5 akstursleiðir í Grunnskóla Borgarfjarðar á Kleppjárnsreykjum 

 1 akstursleið í Grunnskóla Borgarfjarðar á Hvanneyri 

 2 akstursleiðir í Laugargerðisskóla 

- Skólaakstur úr þéttbýli í dreifbýli, 92 börn 

 frá Bifröst að Varmalandi 

 frá Hvanneyri að Kleppjárnsreykjum 

- Skólaakstur innanbæjar í Borgarnesi, 120 börn 

 2 ferðir að morgni, 3 ferðir síðdegis 

Auk þess er ekið með grunnskólabörn frá Hvanneyri í sundkennslu og öll börn í ýmsar 

vettvangsferðir. Auk þess er boðið er upp á tómstundaakstur í lok skóladags. Ekið er frá 

Varmalandi í Borgarnes og frá Kleppjárnsreykjum í Borgarnes, með viðkomu á Hvanneyri. 

Heildarkostnaður við skólaakstur árið 2014 var rúmar 106 milljónir króna og skiptist þannig: 

- Skólaakstur úr dreifbýli 81 m.kr. 

- Skólaakstur úr þéttbýli í dreifbýli 9,8 m.kr. 

- Skólaakstur innanbæjar í þéttbýli 5,6 m.kr. 

- Skólaakstur í sund, 0,4 m.kr. 

- Annar akstur með nemendur, tómstundaakstur og annar akstur  9,2 m.kr.  

 

- Jöfnunarsjóður endurgreiðir kostnað vegna aksturs með börn úr dreifbýli. Nettó 

kostnaður Borgarbyggðar af skólaakstri var því rúmar 25 milljónir króna árið 2014. 

 

Í reglugerð um skólaakstur í grunnskóla frá 2009  er kveðið á um skipulag skólaaksturs. Þar 

segir í 4. grein:  
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„Skólaakstur skal skipulagður í samræmi við þarfir nemenda með hliðsjón af öryggi þeirra, 

velferð og umhverfisaðstæðum, svo sem fjarlægðar milli heimilis og skóla. Sveitarfélag getur 

í reglum, sbr. 1. mgr. 3. gr., sett almenn viðmið um skipulag skólaaksturs. 

Séu umhverfisaðstæður með þeim hætti að ekki er ástæða til að óttast um öryggi og velferð 

nemenda er heimilt að skipuleggja skólaakstur með þeim hætti að skólabifreið aki 

samkvæmt áætlun og stöðvi á tilgreindum biðstöðvum. Heimilt er að nýta almennings-

samgöngur til skólaaksturs þar sem það á við. 

Daglegum skólaakstri ber að haga með þeim hætti að nemendum sé ekið heim sem fyrst eftir 

að lögbundnum skóladegi lýkur. Miða skal við að daglegur heildartími skólaaksturs, að 

meðtöldum biðtíma, sé að jafnaði ekki lengri en 120 mínútur. 

Sveitarstjórn er heimilt að semja við foreldra um þátttöku þeirra í skólaakstri. Í slíku 

samkomulagi skal kveðið á um heimildir til uppsagnar samkomulagsins. Við uppsögn fer um 

skólaakstur samkvæmt reglum þessum og fyrirmælum sveitarstjórnar, sbr. 1. mgr. 3. gr. 

Leikskólar 

Í Borgarbyggð eru reknir fimm leikskólar; Andabær á Hvanneyri, Hnoðraból í Reykholtsdal, 

Hraunborg á Bifröst rekinn af Hjallastefnunni og Klettaborg og Ugluklettur í Borgarnesi. 

Leikskólinn Andabær 

Leikskólinn Andabær er þriggja deilda leikskóli sem starfræktur er í nýlegu húsi á Hvanneyri. Í 

Í leikskólanum er pláss fyrir 74 börn. Undanfarin ár hafa að jafnaði verið um 30 börn í 

leikskólanum. Þeim fjölgaði upp í u.þ.b. 40 í ársbyrjun 2015 þegar inntökualdur var lækkaður 

úr 18 mánuðum í 12.  

Í fjárhagsáætlun Andabæjar fyrir árið 2015 er gert ráð fyrir 19 starfsmönnum í 12,35 

stöðugildum. Leikskólastjóri er Áslaug Ella Gísladóttir og aðstoðarleikskólastjóri er Ástríður 

Guðmundsdóttir. 

Nánari upplýsingar um Andabæ má finna á vef leikskólans www.andabaer.borgarbyggd.is/  

http://www.andabaer.borgarbyggd.is/
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Kostnaður vegna reksturs Leikskólans Andabæjar er áætlaður kr. 85.837.8853 á árinu 2015 og 

skiptist þannig: 

 Launakostnaður kr. 62.848.772 

 Vörukaup kr. 5.555.082 

 Þjónustukaup kr. 1.751.866 

 Innri leiga kr. 28.006.152 

 Þjónustugjöld kr. -12.323.987 

Leikskólinn Hnoðraból 

Leikskólinn Hnoðraból er einnar deildar leikskóli sem starfræktur er að Grímsstöðum í 

Reykholtsdal. Húsnæði leikskólans er gamalt íbúðarhús sem hefur verið aðlagað að 

leikskólastarfsemi, en fullnægir þó ekki að öllu leyti kröfum sem gerðar eru til starfseminnar. 

Í leikskólanum er pláss fyrir 20 börn og er hann fullsetinn. Útlit er fyrir að biðlisti myndist 

haustið 2015. Inntökualdur er 18 mánuðir. 

Í fjárhagsáætlun Hnoðrabóls fyrir árið 2015 er gert ráð fyrir 12 starfsmönnum í 7,85 

stöðugildum. Leikskólastjóri er Sjöfn G. Vilhjálmsdóttir. Enginn aðstoðarleikskólastjóri er við 

leikskólann. 

Haustið 2014 var vinnuhópur að störfum sem lagði fram tillögur um stækkun leikskólans og  

framtíðarstaðsetningu hans. Niðurstaða hópsins var sú að leikskólinn skyldi stækkaður upp í 

40 barna leikskóla og að hann skyldi fluttur að Kleppjárnsreykjum. Ekki hefur verið tekin 

ákvörðun um uppbyggingu leikskólans að öðru leyti en því að fræðslunefnd hefur lagt til að 

leikskólinn verði starfræktur á Kleppjárnsreykjum. 

Kostnaður vegna reksturs Leikskólans Hnoðrabóls er áætlaður kr. 40.401.476 á árinu 2015 og 

skiptist þannig: 

 Launakostnaður kr. 38.060.008 

                                                 
3
 Áætlun verður hækkuð um ca 10 milljónir í endurskoðun ársins vegna breytinga á inntökualdri barna úr 18 

mánuðum í 12 mánuði. Áætlun leikskólans Hraunborgar lækkar um samsvarandi upphæð. 
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 Vörukaup kr. 3.113.038 

 Þjónustukaup kr. 1.589.073 

 Innri leiga kr. 4.006.788 

 Þjónustugjöld kr. -6.367.431  

Leikskólinn Hraunborg 

Leikskólinn Hraunborg á Bifröst er þriggja deilda leiskskóli  í eigu Borgarbyggðar en hefur 

verið rekinn af Hjallastefnunni frá árinu 2006 á grundvelli þjónustusamnings við 

Borgarbyggð.  

Í leikskólanum er pláss fyrir 60 börn en í dag eru aðeins 33 börn í leikskólanum. 

Aldurstakmark er 12 mánuðir. Nánari upplýsingar um Hraunborg má finna á vef leikskólans 

www.hjalli.is/hraunborg.   

Leikskólastjórar eru Þorgerður Anna Arnardóttir og Pálína Jörensdóttir. 

Kostnaður vegna þjónustusamnings við Hjallastefnuna er áætlaður kr. 77.080.004 4 á árinu 

2015 og skiptist þannig: 

 Þjónustugjald kr. 66.737.000 

 Innri leiga kr. 10.343.004 

Leikskólinn Klettaborg 

Leikskólinn Klettaborg í Borgarnesi er þriggja deilda leikskóli. Í fjárhagsáætlun Klettaborgar 

fyrir árið 2015 er gert ráð fyrir 24 starfsmönnum í 18,68 stöðugildum. Leikskólastjóri er 

Steinunn Baldursdóttir og aðstoðarleikskólastjóri er Guðbjörg Hjaltadóttir. 

Kostnaður vegna reksturs Leikskólans Klettaborgar er áætlaður kr. 109.098.285 á árinu 2015 

og skiptist þannig: 

 Launakostnaður kr. 105.322.560 

                                                 
4
Áætlun verður lækkuð um ca. 10 milljónir í endurskoðun ársins vegna færri barna en gert var ráð fyrir í áætlun. 

Áætlun leikskólans Andabæjar hækkar um samsvarandi upphæð vegna breytinga á inntökualdri barna úr 18 

mánuðum í 12 mánuði.  

 

http://www.hjalli.is/hraunborg
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 Vörukaup kr. 8.156.242 

 Þjónustukaup kr. 2.518.000 

 Innri leiga kr. 14.069.220 

 Þjónustugjöld og aðrar tekjur kr. -20.967.737 

Nánari upplýsingar um Klettaborg má finna á vef leikskólans www.klettaborg.borgarbyggd.is.  

Leikskólinn Ugluklettur 

Leikskólinn Ugluklettur í Borgarnesi er þriggja deilda leikskóli. Í fjárhagsáætlun Uglukletts 

fyrir árið 2015 er gert ráð fyrir 27 starfsmönnum í 19 stöðugildum. Leikskólastjóri er Kristín 

Gísladóttir og aðstoðarleikskólastjóri er Elín Friðriksdóttir. 

Leikskólinn Ugluklettur tók til starfa haustið 2007. Í leikskólanum eru um það bil 65 börn á 

þremur deildum og stendur skólinn í útjaðri bæjarins.  

Kostnaður vegna reksturs Leikskólans Uglukletts er áætlaður kr. 113.021.317 á árinu 2015 og 

skiptist þannig: 

 Launakostnaður kr. 94.879.745 

 Vörukaup kr. 8.472.981 

 Þjónustukaup kr. 2.230.790 

 Innri leiga kr. 28.293.406 

 Þjónustugjöld kr. 20.855.605  

Nánari upplýsingar um Ugluklett má finna á vef leikskólans www.ugluklettur.borgarbyggd.is. 

Tónlistarskóli Borgarfjarðar 

Tónlistarskóli Borgarfjarðar er rekinn af Borgarbyggð en einnig greiða nemendur skólagjöld. Í 

skólanum eru um 180 nemendur og starfsmenn í 8 stöðugildum.  

Í 7. gr. laga um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla nr. 75 frá 1985 segir um rekstur 

tónlistarskóla: „Sveitarfélög, sem reka tónlistarskóla, greiða launakostnað kennara og 

skólastjóra.“ Í 11. gr sömu laga segir:  „Tónlistarskólar skulu innheimta skólagjöld. 

Skólagjöldum er ætlað að standa undir öðrum kostnaði við skólareksturinn en launakostnaði 

kennara og skólastjóra, að svo miklu leyti sem rekstrarkostnaðurinn er ekki borinn af 

http://www.klettaborg.borgarbyggd.is/
http://www.ugluklettur.borgarbyggd.is/
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styrktarmeðlimum eða annarri fjáröflun. Tónlistarskóli Borgarfjarðar er til húsa að 

Borgarbraut 23 í Borgarnesi en þar er jafnframt skrifstofa skólans. Jafnframt því eru útibú frá 

skólanum í Grunnskóla Borgarfjarðar á Hvanneyri og Kleppjárnsreykjum og í 

Varmalandsskóla. Í tillögum byggingarnefndar Grunnskóla Borgarness er gert ráð fyrir að 

framtíðarstaðsetning tónlistarskólans verði í húsnæði Grunnskólans í Borgarnesi. 

Kostnaður vegna reksturs Tónlistarskóla Borgarfjarðar er áætlaður kr. 52.833.633 á árinu 

2015 og skiptist þannig: 

 Launakostnaður kr. 53.891.637 

 Vörukaup kr. 1.198.000 

 Þjónustukaup kr. 3.523.000 

 Innri leiga kr. 4.410.996 

 Þjónustugjöld og aðrar tekjur kr. -10.190.000  

Sérfræðiþjónusta 

Sérfræðiþjónusta skóla starfar samkvæmt lögum um leikskóla nr. 90/2008 og lögum um 

grunnskóla nr. 91/2008. Nánar er kveðið á um starfshætti sérfræðiþjónustu skóla í reglugerð 

nr. 584/2010 um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og 

nemendaverndarráð í grunnskólum. 

Eftirfarandi starfsheiti og stöðugildi eru heimiluð í sérfræðiþjónustu Borgarbyggðar.  

- Námsráðgjafi 50% 

- Sálfræðingur 80% 

- Sérkennsluráðgjafi 80% 

- Talmeinafræðingur 60% 

Eins og stendur er ekki fullmannað í stöðurnar, ýmist vegna veikinda, eigin óska starfsmanna 

um lækkað stöðuhlutfall eða uppsagna vegna brottflutnings úr sveitarfélaginu. 

Mötuneyti 

Vinnuhópur um rekstur og skipulag skoðaði fyrirliggjandi skýrslu starfshóps um mötuneyti 

grunnskóla frá árinu 2011. Í flestum leik- og grunnskólum sveitarfélagsins eru fullbúin eldhús. 

Samningur er við Hótel Borgarnes um mötuneyti fyrir nemendur Grunnskólans í Borgarnesi. Í 
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skýrslunni er fjallað um öll mötuneyti í stofnunum sveitarfélagsins. Núverandi fyrirkomulagi 

er lýst og gerð grein fyrir fjölda stöðugilda, gjaldskrám og heildarkostnaði. Farið er yfir kosti 

og galla við rekstur eigin mötuneyta og þjónustu verktaka. Niðurstaða starfshópsins er að 

sveitarfélagið reki eigin mötuneyti innan skólanna. Lögð er áhersla á samræmingu í framboði 

á máltíðum, innkaupum og gjaldskrám milli stofnana. Starfshópurinn gerir ekki  tillögur um 

leiðir til hagræðingar með fækkun mötuneyta. Um nánari niðurstöður og framtíðarsýn er 

vísað í skýrslu starfshópsins.   

 

Þróun útgjalda til fræðslumála 

Ástæða þess að ákveðið var að skoða rekstur og skipulag fræðslumála í fyrri hluta vinnu 

sveitarstjórnar er að sá málaflokkur er langstærstur þegar kemur að rekstri málaflokka 

sveitarfélagsins. Á mynd 1 má sjá þróun útgjalda til fjögurra málaflokka hjá Borgarbyggð 

tímabilið 2012 til 2015.  

 
Mynd 1. Útgjöld til fræðslumála 2012-2015.  

Hér eru útgjöld til fræðslu- og uppeldismála hjá Borgarbyggð skoðuð í samanburði við 

félagsþjónustu, menningarmál og æskulýðs- og íþróttamál. Úgjöld til málaflokksins eru um 

60% af útgjöldum sveitarfélagsins í heild. Árið 2012 nam kostnaður við fræðslumál 1.272 

m.kr. en árið 2015 er gert ráð fyrir 1.605 m.kr. Aukningin er rúm 26%. Árið 2015 byggir á 

gögnum úr áætlun.  

1.310.718 
1.380.680 

1.450.055 

1.605.394 

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2012 2013 2014 2015

Í þ
ú

s 
kr

 

Félagsþjónusta Fræðslu- og uppeldismál Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál



 

21 

 

Til að skoða nánar útgjöld til fræðslumála hjá Borgarbyggð voru valin fimm sveitarfélög til 

samanburðar. Valin voru sveitarfélög á landsbyggðinni með áþekka íbúatölu. Norðurþing 

(2.806), Fljótsdalshérað (3.454), Ísafjarðarbær (3.629), Sveitarfélagið Skagafjörður (3.910) og 

Fjarðabyggð (4.747). Í Borgarbyggð búa 3539 íbúar. Mikla fyrirvara þarf að hafa þegar 

sveitarfélög eru borin saman þar sem engin tvö sveitarfélög eru eins þegar kemur að 

landfræðilegri legu, samsetningu atvinnulífs, íbúaþróun og öðrum þáttum sem geta haft áhrif 

á tekjur og útgjöld.  

 

Mynd 2. Útgjöld Borgarbyggðar til fræðslumála á íbúa í samanburði við önnur sveitarfélög. Heimild: 
Samband íslenskra sveitarfélaga (2015).  

Á mynd 2 má sjá útgjöld til fræðslumála á íbúa árið 2013 hjá Borgarbyggð í samanburði við 

samanburðarsveitarfélögin fimm.  

Þegar útgjöld Borgarbyggðar til fræðslumála á íbúa eru borin saman við valin sveitarfélög 

árið 2013 má sjá að þau eru hæst hjá Fljótsdalshéraði en næst hæst hjá Borgarbyggð.  
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Lýðfræðilegar áskoranir 

Þróun fjölda barna í sveitum 

Íbúum í Borgarbyggð hefur farið fækkandi undanfarin ár, einkum í aldurshópunum 1-16 ára 

og 17-40 ára sjá mynd 3. 

 

    Mynd 3. Íbúaþróun í Borgarbyggð 2007-2015 eftir aldurshópum 

 

Íbúum í eldri aldurshópum hefur hinsvegar heldur fjölgað eins og gefur að líta á mynd 3. Það 

eru þó ákveðnar vísbendingar um að þróunin sé að snúast við en íbúum hefur farið fjölgandi 

frá árinu 2013.  
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Í nýútkomnum Hagvísi Vesturlands, Börn í sveitum á Vesturlandi, greinir Vífill Karlsson þróun 

barna í sveitum á Vesturlandi frá 1998 til 2014, sjá ennfremur mynd 4.  

 

 

Mynd 4. Þróun fjölda barna í sveitum landsins, brotin eftir kjördæmum árin 1998-2014. Börn eru 0-16 ára í 

þessum tölum. Vísitala þar sem árið 1998 er grunnár. (Byggt á tölum Hagstofu Íslands. Mynd: Vífill Karlsson, 

2014). 

 

Helstu niðurstöður úr greiningu Vífils eru að börnum til sveita á Vesturlandi fækkaði um 42% 

á tímabilinu 1998-2014. Í öðrum landshlutum fækkaði börnum til sveita á bilinu 24-50%, 

mest á Vestfjörðum og Austurlandi en minnst á Norðurlandi vestra og Suðurlandi. Á sama 

tíma fjölgaði börnum í heild um 3% á Íslandi árin 1998-2014. Vífill fjallar um þá miklu áskorun 

sem þessi þróun er fyrir íslenskt samfélag. “Sveitirnar eru félagslega mikilvægar til að 

viðhalda ákveðinni fjölbreytni í landinu” og því „mikilvægt að spyrja hvort betra sé að búa sig 

undir það að í sveitum verði fá börn og sníða ýmsa þjónustu og umgjörð sem þar þarf að vera 

eða freista þess að snúa þróuninni við.“ (Vífill Karlsson, 2015, bls. 3). 

Þróun fjölda barna í grunnskólum Borgarbyggðar 

Þegar þróun fjölda barna í grunnskólum Borgarbygggðar er skoðuð kemur í ljós að börnum 

hefur farið fækkandi. Í töflu 1 er að finna yfirlit yfir þróunina frá skólaárinu 2004-2005 til 
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skólaársins 2014-2015. Í töflunni er aðeins yfirlit yfir nemendur sem eiga eða hafa átt 

lögheimili í Borgarbyggð á hverjum tíma.  

Tafla 3. Fjöldi barna í grunnskólum Borgarbyggðar – þróun undanfarin ár 

  

Þegar tafla 3 er skoðuð má sjá að nemendum í Grunnskólanum í Borgarnesi hefur fækkað úr 

328 í 301 frá árinu 2004. Nemendum í Grunnskóla Borgarfjarðar sem eru á Varmalandi hefur 

fækkað úr 167 í 88 á sama tíma. Nemendur á grunnskólaaldri sem koma frá Bifröst skipta 

miklu máli fyrir starfsstöð Grunnskóla Borgarfjarðar á Varmalandi. Þrátt fyrir að börnum frá 

Bifröst hafi fækkað úr 80 skólaárið 2004-2005 í 56 skólaárið 2014-2015 þá hefur hlutfall 

þeirra barna á Varmalandi aukist úr 48% í 56%.  

Á Kleppjárnsreykjum hefur nemendum fækkað úr 123 skólaárið 2006-2007 í 88 skólaárið 

2014-2015.  

Á Hvanneyri hefur auk þess verið rekin þriðja starfsstöð Grunnskóla Borgarfjarðar fyrir 

nemendur í 1.-4. bekk. Á síðasta skólaári var heimilað tímabundið í eitt skólaár að nemendur 

í 5. bekk á Hvanneyri færu í skóla þar í stað þess að stunda skóla á Kleppjárnsreykjum. 

Borgarbyggð er með samning við Skorradalshrepp um skólamál. Nemendur þaðan stunda 

nám á Hvanneyri og Kleppjárnsreykjum.  

 

 

 

Grsk.Bfj.

Skólaár Grsk.Bgn þ.a. úr dreifbýli GBF-V þ.a.  frá Bifröst % GBF-K þ.a. frá Hvanneyri % GBF-H

2004-2005 328 33 10% 167 80 48% 0

2005-2006 326 33 10% 153 78 51% 0

2006-2007 324 35 11% 149 92 62% 123 35 28% 36

2007-2008 332 35 11% 146 82 56% 116 28 24% 38

2008-2009 31 153 90 59% 93 28 30%

2009-2010 285 23 8% 110 70 64% 104 41*

2010-2011 282 26 9% 106 61 58% 94 22 23% 30

2011-2012 31 109 58 53% 85 34 40%

2012-2013 280 32 11% 107 59 55% 86 24 28% 31

2013-2014 289 36 12% 98 52 53% 82 26 32% 26

2014-2015 301 39 13% 88 56 64% 88 28 32% 33*

*1.-5. bekkur

Grunnskóli Borgarfjarðar Grunnskólinn í Borgarnesi Grunnskóli Borgarfjarðar
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Í  töflu 4 er sýnd áætluð þróun nemendafjölda næstu ára miðað við núverandi stærð 

árganga.  

Tafla 4. Þróun nemendafjölda næstu ára 

  

Miðað við núverandi stærð árganga þá er gert ráð fyrir að nemendum við grunnskóla 

Borgarbyggðar muni heldur fækka á næstu árum. Gert er ráð fyrir að nemendur við 

Grunnskólann í Borgarnesi verði 281 skólaárið 2020-2021 og að nemendur við Grunnskóla 

Borgarfjarðar verði 85. Þá er útlit fyrir að á tímabili fari nemendafjöldi á Hvanneyri undir 15 

tvö ár í röð. 

 

Horfur í atvinnulífi 

Horfur í atvinnulífi geta haft áhrif á íbúaþróun næstu ára. Í fyrirtækjakönnun SSV árið 2014 

sem Vífill Karlsson vann eru forsvarsmenn fyrirtækja spurðir hvort þeir telji að starfsmönnum 

eigi eftir að fjölga, sjá mynd 5.  

 

Mynd 5. Telur þú að starfsmönnum hjá fyrirtækinu eigi eftir að fjölga eða fækka á næstu 12 mánuðum? 

Flestir þátttakenda í könnuninni í Borgarbyggð svara „Hvorki né“ þegar þeir eru spurðir hvort 

þeir telji að starfsmönnum hjá fyrirtækinu eigi eftir að fjölga. 23 telja að starfsmönnum eigi 

Grsk.Bfj.

Skólaár Grsk.Bgn þ.a. úr dreifbýli GBF-V þ.a.  frá Bifröst % Kljr þ.a. frá Hvanneyri % GBF-H

2015-2016 299 35 12% 90 48 53% 78 24 31% 20

2016-2017 295 34 12% 96 55 57% 82 29 35% 19

2017-2018 288 37 13% 96 57 59% 90 31 34% 14

2018-2019 291 38 13% 97 58 60% 85 27 32% 13

2019-2020 288 40 14% 96 58 60% 81 25 31% 19

2020-2021 281 40 14% 88 54 61% 85 25 29% 27
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eftir að fjölga lítið eitt, tveir telja að starfsmönnum eigi eftir að fjölga mikið og fáir telja að 

starfsmönnum eigi eftir að fækka lítið eitt eða mikið. Það má því telja meiri líkur til þess að 

atvinnutækifærum eigi eftir að fjölga í Borgarbyggð en fækka.  

Ýmis verkefni eru í undirbúningi og vinnslu sem telja má líklegt að eigi eftir að hafa áhrif á 

fjölgun íbúa í Borgarbyggð á næstu árum, má þar nefna uppbyggingu í ferðaþjónustu í 

uppsveitum Borgarbyggðar, aukið framboð af húsnæði í Borgarnesi, áform um uppbyggingu 

á Grundartanga með tilkomu Silicor-verksmiðjunnar, aukin verkefni hjá byggingarverktökum 

og hjá aðilum í landbúnaði.  

Samráð 

Íbúafundur 

Sveitarstjórn skipulagði íbúafund í lok marsmánaðar um rekstur og skipulag fræðslumála og 

eignir sveitarfélagsins. Fundinn sóttu um 150 manns og var skipulag í formi hópavinnu, n.k. 

„þjóðfundarform“, um hagræðingarmöguleika á sviði fræðslumála og nýtingarmöguleika og 

eignarhald eigna. Í kynningu í upphafi fundar var lögð áhersla á að fá fram hugmyndir íbúa 

um hagræðingu og eflingu þjónustu og að umræða færi fram um fagleg, fjárhagsleg og 

samfélagsleg sjónarmið.  

Niðurstöður íbúafundarins hafa verið teknar saman í heildarskjal. Þar eru helstu niðurstöður 

þátttakenda dregnar saman í flokka og verður það helsta kynnt hér, en að öðru leyti vísast í 

samantektarskjal. 

Starfsstöðvar 

Helstu tillögur varðandi starfsstöðvar voru að sameina skóla á Hvanneyri, færa grunnskólann 

yfir í húsnæði leikskólans á Hvanneyri, skoða „Krikaskólaleiðina“, reka einn skóla í Borgarnesi 

og einn í dreifbýli og efla tómstundaakstur, stofna nýjan leikskóla á Kleppjárnsreykjum. Auk 

þess voru nefndar hugmyndir um að færa 1. og 2. bekk grunnskóla á Hvanneyri í leikskólann 

Andabæ og að sameina Hvanneyri og Kleppjárnsreyki. Þá kom fram hugmynd um að selja 

Húsmæðraskólann og samnýta húsnæði á Varmalandi.  

Stjórnun skóla  

Helstu tillögur varðandi stjórnun skóla voru að skoða stjórnunarþáttinn í leik-, grunn- og 
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tónlistarskóla, hagræða í yfirstjórn leikskóla. Auk þess voru nefndar hugmyndir í tengslum við 

grunnskóla um að spara mætti með sameiningu í yfirstjórn grunnskóla í Borgarnesi og í 

dreifbýlinu. 

Samstarf skóla   

Helstu tillögur varðandi samstarf skóla voru að sameina efri bekki grunnskóla í MB og/eða 

taka þrjá elstu bekki grunnskólans inn í Menntaskólann og að skoða mögulegt samstarf og 

samvinnu skólastofnana í Borgarbyggð. Auk þess kom fram hugmynd um að flytja elstu börn í 

leikskólanum Hnoðrabóli á Grímsstöðum í skólann á Kleppjárnsreykjum og eða tengja 

leikskólann við skólann á Kleppjárnsreykjum. Einnig kom fram hugmynd um að hafa 

Tónlistarskólann inni í grunnskólum. 

Húsnæðismál skóla   

Helstu tillögur varðandi húsnæðismál voru að fresta uppbyggingu Grunnskólans í Borgarnesi, 

sameina húsnæði tónlistar- og grunnskólans og nýta betur húsnæði á Varmalandi, 

Safnahúsið og MB. Auk þess komu fram hugmyndir um að hætta við tómstundaskólann í bili 

en taka hann upp síðar. 

Mötuneyti  

Helstu tillögur varðandi mötuneyti voru að sameina mötuneyti og skoða sameiginleg innkaup 

mötuneyta og hagræða í rekstri þeirra almennt.  

Skólaakstur  

Helstu tillögur varðandi skólaakstur voru að skoða nýtingu á innanbæjarakstri í Borgarnesi og 

skoða möguleika á strætó, spurt var hvort sækja þyrfti öll börn í dreifbýli heim að dyrum, og 

að farið yrði yfir samgöngur með hagsmuni skólanna í huga. Auk þess lögðu nokkrir til að 

hagrætt yrði í tómstundaakstri. 

Gjaldskrár 

Helstu tillögur varðandi gjaldskrár voru að greitt yrði fyrir tómstundaakstur og akstur 

innanbæjar, einnig að athuga greiðslur fyrir fræðslu- og tómstundamál fullorðinna sem og í 

þjónustu sem væri ekki lögbundin. 
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Sérfræðiþjónusta 

Helstu tillögur varðandi sérfræðiþjónustu voru að endurskoða skipulag þjónustunnar og að 

hafa starfsmenn í þjónustunni en ekki verktaka. Auk þess var nefnt að það þyrfti að byggja 

upp sérfræðiþjónustu skólanna og leggja áherslu á gæði skólastarfs og samvinnu 

skólastofnana. 

Ýmislegt 

Ýmislegt annað kom fram sem tillögur frá þátttakendum, t.d. um skilvirkni í heimasíðu og 

tölvumálum og að nýta betur ókeypis miðla. Einnig var hvatning til þess að leita allra leiða til 

að skerða ekki grunnþjónustu, tryggja gæði skólastarfs, markaðssetja háskólana betur, taka 

upp Grænfánastefnu alls staðar og fleira. Ýmsir nefndu einnig að hagræða frekar í þjónustu 

sem ekki er lögbundin og að halda út sömu starfsstöðvum skóla í sveitum.  

Aðrir fundir  

Haldnir hafa verið fundir með starfsfólki og stjórnendum skóla, fulltrúum í fræðslunefnd og 

sérfræðiþjónustu skóla. Markmiðið með fundunum var að kynna vinnu vinnuhópsins og fá 

fram sjónarmið starfsfólks inn í þá vinnu. Helstu tillögur um hagræðingar í fræðslumálum 

sem fram komu á fundunum voru: 

 Hagræða í húsnæði á Varmalandi og Hvanneyri 

 Leggja niður Hvanneyrardeild GBF 

 Nýta betur starfsfólk grunnskóla 

 Fjölga börnum upp til sveita 

 Auka tekjur sveitarfélagsins 

 Átak í markaðs- og kynningarmálum 

 Fara í aðgerðir sem skerða ekki störf 

 Byggja við Andabæ fyrir 1.- 4. bekk 

 Tónlistarskólinn fari inn í Grunnskólann í Borgarnesi 

 Skoða mönnun í skólum, hvort hún sé of mikil 

 Hagræða í innkaupum, bæði á rekstrarvörum skóla og mötuneyta 

 Selja eða leigja gamla húsmæðraskólann á Varmalandi 

 Skoða skólaakstur innanbæjar 

 Athuga framlag Jöfnunarsjóðs vegna skólaaksturs í dreifbýli 
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 Endurskoða tómstundaakstur 

 Yfirstjórn og starfsstöðvar tónlistarskólans 

 Sameining skóla og breyting á skólahverfum 

Einstaka kjörnir fulltrúar sendu líka inn tillögur á rafrænu formi. Helstu tillögur voru: 

 Leggja niður námsverið Klett 

 Sameiginlegan skólastjóra yfir leikskólum í dreifbýli til reynslu í eitt ár 

 Sér- og stuðningskennsla endurskipulögð og stöðugildum fækkað 

 Fækkun stöðugilda í stjórnun grunnskóla 

 Einn skólastjóri yfir sameinuðum leik- og grunnskóla á Hvanneyri 

 Fresta því að taka upp Leader in Me í Grunnskólanum í Borgarnesi 

 Ráðningarbann í skólum, allar ráðningar og verktakasamningar fari í gegnum 

byggðarráð 

 Fara yfir gildandi verktakasamninga og taka upp meiri formfestu við gerð slíkra 

samninga 

 Úthlutun sérkennslutíma fari í gegnum fræðslunefnd 

 Greiðslur fyrir þjónustu talmeinafræðings 

Þá má geta þess að sveitarstjórnarmenn og sveitarstjóri þáðu boð foreldra barna í 

Hvanneyrardeild GBF um að mæta til fundar í Skemmunni á Hvanneyri. Tilgangur þess fundar 

var að fá áheyrn sveitarstjórnarmanna á sjónarmiðum Hvanneyringa gagnvart mögulegri 

lokun grunnskólans á Hvanneyri. 
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Tillögur og hugleiðingar ráðgjafa 

Til þess að fá faglega sýn á verkefnið var leitað til fyrirtækisins StarfsGæða ehf og tók Gunnar 

Gíslason ráðgjafi verkefnið að sér. Gunnar hefur reynslu sem grunnskólakennari, skólastjóri í 

fámennum skóla til 12 ára og fræðslustjóri á Akureyri í 15 ár. Gunnar lýkur á þessu vori MA 

gráðu í stjórnun menntastofnana frá HA. 

Mikið er til af skýrslum og gögnum sem unnin hafa verið á s.l. 10 árum um skipan og 

fyrirkomulag skólamála í Borgarbyggð. Það var því lögð áhersla á að ráðgjafi kynnti sér þessi 

gögn ítarlega. Þá gerði ráðgjafi vettvangsathugun og heimsótti alla skóla nema leikskólann 

Hraunborg dagana 11. – 13. maí s.l. Skólarnir voru skoðaðir og fundað með stjórnendum á 

hverjum stað og til viðbótar átti ráðgafi fund með öllum stjórnendum Grunnskóla 

Borgarfjarðar (GBF) saman. Einnig var fundað með sveitarstjórn, sveitarstjóra, fyrrverandi 

fræðslustjóra, umsjónarmanni fasteigna og hópi foreldra og íbúa á Hvanneyri.  

Almennt má segja að metnaður einkenni starfsemi skólanna og viðhorf stjórnenda. Við 

nánari skoðun gagna má þó segja að í grunnskólastarfinu þurfi að bæta almennt 

námsárangur nemenda og fleiri þætti sem reifaðir verða hér síðar. 

Eins og fram hefur komið er mikið til af gögnum um hugsanlega framtíð skólamála í 

Borgarbyggð. Þar hafa í gegnum tíðina verið lagðar fram ýmsar tillögur, en minna orðið úr 

framkvæmd þeirra. Það má segja að það hafi því skort framtíðarsýn á þennan málaflokk sem 

gerir allar aðgerðir nú flóknari í framkvæmd en ella hefði þurft að verða. 

Þær tillögur sem eru reifaðar í þessum kafla hafa margar komið fram áður en lítið verið unnið 

með. Sumar þarfnast nánari skoðunar og umræðu og lengri tíma til að framkvæma. En 

mikilvægt er að horfa til lengri tíma þegar aðgerðir dagsins í dag eru ákveðnar. 

Grunnskólinn í Borgarnesi - Hvanneyri 

Þróun í fjölda nemenda í Grunnskólanum í Borgarnesi er dregin upp hér að neðan og þá 

einnig þróun í fjölda stöðugilda til kennslu við skólann. Hér er gert ráð fyrir óbreyttri 

skólaskipan í Borgarbyggð. Fram kemur að nemendum mun að öllu óbreyttu fækka aðeins á 

þessu tímabili. Við útreikning á fjölda kennslustunda og fjölda stöðugilda er notað líkan sem 

notað er af Borgarbyggð, en til hliðar er útreikningur kennslustunda og stöðugilda ef notað 

er líkan sem notað er á Akureyri fyrir skóla af svipaðri stærð og minni. 



 

31 

 

Tafla 5. Þróun stöðugilda í GíB miðað við spá um nemendafjölda 

 

Eins og sjá má munar töluvert á fjölda stöðugilda eftir því hvaða aðferð er notuð. Þessi 

niðurstaða gefur tilefni til að ætla að það megi draga eitthvað úr fjölda stöðugilda við 

kennslu í skólanum án þess að skerða þjónustu. Þetta þyrfti að gera í einhverjum skrefum og 

vinna það með hliðsjón af því að styðja stjórnendur og kennara markvisst við að breyta 

starfsháttum. Þessi aðgerð ein og sér gæti dregið úr rekstrarkostnaði sem nemur 21 – 26 

milljónum króna. 

Ef grunnskóladeildin á Hvanneyri yrði lögð niður og nemendum þaðan ekið í Grunnskólann í 

Borgarnesi lítur þróunin aðeins öðruvísi út. Í þessari tillögu er gert ráð fyrir því að þeir 

nemendur sem eru fyrir frá Hvanneyri í Grunnskóla Borgarfjarðar að Kleppjárnsreykjum verði 

þar áfram og vaxi þar upp úr skólanum. Eins og sjá má fjölgar nemendum nokkuð á 

tímabilinu og ræðst það af því að nemendum frá Hvanneyri fjölgar eftir því sem líður á 

tímabilið.  

Tafla 6. Þróun stöðugilda miðað við nemendafjölda eftir sviðsmyndum. 

 

Í dálkinum lengst til hægri má sjá þann fjölda stöðugilda á Hvanneyri sem fellur niður verði 

skólastarf þar aflagt. Eins og sjá má verður um að ræða fjölgun stöðugilda í Borgarnesi þegar 

líður á tímabilið. Það sem gerist á móti er að þegar nemendur frá Hvanneyri hætta smá 

saman að sækja skóla að Kleppjárnsreykjum fækkar stöðugildum kennara þar á móti. Ef 

nemendur frá Hvanneyri fara að sækja skóla í Borgarnes fækkar stöðugildum um það sem 

þar er nú og yrði og jafnvel meira. Að auki yrði fækkun í öðrum störfum og minni kostnaður 
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sem til fellur vegna húsnæðis o.fl. Samkvæmt fjárhagsáætlun er gert ráð fyrir því að 

kostnaður við rekstur grunnskóladeildar aða Hvanneyri verði um 52,5 milljónir króna. Af því 

sem fram hefur komið hér að ofan má reikna með hagræðingu sem nemur allt að kr. 35 – 40 

milljónum króna við þessa aðgerð, ef húsnæði grunnskóladeildarinnar verður selt. 

Til þess að mæta kröfu um hagræðingu funduðu skólastjórnendur í Grunnskóla Borgarfjarðar 

saman og skoðuðu hvað þau gætu lagt til málanna svo komist yrði m.a. hjá fækkun 

starfsstöðva skólans. Í þeirri tillögu sem sjá má hér að neðan er lögð til fækkun stöðugilda í 

deildunum og einnig að flytja alla starfsemi skólans á Varmalandi í eitt hús, losa 

Húsmæðraskólahúsið, en við það ætti innri leiga að lækka um 12 milljónir á ári. 

Tafla 7. Tillögur skólastjórnenda GBF um hagæðingarmöguleika 

 

Það kom skýrt fram í vinnu ráðgjafa að það er mikill þrýstingur frá foreldrasamfélaginu á 

Hvanneyri að halda í skólastarf þar fyrir börn í 1. – 4. bekk. Á fundi sem ráðgjafi átti með 

stjórnendum Grunnskóla Borgarfjarðar og seinna með fulltrúum foreldra og íbúa á Hvanneyri 

kom þetta mjög skýrt fram. Máli sínu til stuðnings afhentu foreldrar og íbúar ráðgjafa 

ítarlega skýrslu sem þau hafa tekið saman ásamt korti sem sýnir dreifingu barna á Hvanneyri 

eftir aldursbilum. Í skýrslunni og á fundunum komu m.a. fram eftirfarandi sjónarmið og rök 

fyrir því að halda áfram skólastarfi á Hvanneyri fyrir nemendur í 1. – 4. bekk: 

• Skólastarfið er öflugt og faglegt og þar ríkir mikill metnaður. 

• Árangur á samræmdum prófum er mjög góður. 

• Niðurstöður í Skólapúlsinum eru mjög jákvæðar – foreldrar og nemendur ánægðir. 

• Þeir nemendur sem búa á Hvanneyri geta gengið til og frá skóla. 
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• Skólaakstur mjög neikvæður fyrir svo ung börn og eykur slysahættu. 

• Það er sérkennilegt að aka börnum úr þéttbýli í þéttbýli. 

• Það er fyrirsjáanleg fjölgun barna á Hvanneyri á næstu árum. 

• Skólinn er hluti af samfélaginu og samfélagið hverfist um hann. 

• Foreldrar segja að skólinn hafi verið aðdráttarafl fyrir nýja íbúa og haldi byggðinni 
saman. 

• Skólahald fyrir yngstu börnin skiptir máli fyrir háskólasamfélagið. 

• Aðalskipulag gerir ráð fyrir fjölgun íbúa á Hvanneyri – draga mun úr hvata til fjölgunar 

þar sem enginn er grunnskólinn. 

• Foreldrar settust að á Hvanneyri vegna skólans – telja sig svikna ef skólinn fer. 

Þegar farið er yfir málið og hliðum þess velt upp án þess að skoða tilfinningalega þætti þess 

bendir ráðgjafi á eftirfarandi þætti: 

• Það er ekkert sem segir að börnunum muni líða verr eða ganga verr í öðrum skóla. 

Það ræðst mjög af því hvernig staðið er að og með breytingum. Hér geta viðhorf og 

viðbrögð foreldra skipt miklu máli. 

• Stór hluti nemenda í 1. – 4. bekk í Borgarbyggð eru í skólaakstri og það virðist ekki há 

þeim, en gæta verður að því að tíminn í skólabíl verði hóflegur. Skipulag akstursins 

skiptir því miklu máli.  

• Nemendur munu ekki þurfa að koma inn í annan nemendahóp í 5. bekk  eins og nú er 

og getur reynst erfitt í einhverjum tilvikum. 

• Eins og staðan er á Hvanneyri í dag er bent á að fleiri börn en færri eiga fasta búsetu á 

Hvanneyri. Þar er nú hátt hlutfall fólks á barnaeignaraldri og því fjölgar börnum. 

Spurningin er hversu lengi þessi þróun varir og börnum fer að fækka aftur. Þetta er 

þekkt mynstur í litlum byggðakjörnum og því þarf að skoða þennan þátt vel. 

• Aukin fjölbreytni af ýmsu tagi stendur börnum til boða í Borgarnesi. 

• Stærri félagahópur getur skipt máli fyrir suma. 

• Tómstundastarf og íþróttaæfingar verða aðgengilegri – gæti dregið úr þörf fyrir 
akstur í það starf. 

• Það má bjóða 6 og 7 ára börnunum upp á grunnskóla í húsnæði leikskólans 

Andabæjar, þar sem leikskólinn nýtir það húsnæði ekki að fullu. Þannig má draga úr 

þörf fyrir skólaakstur allra yngstu barnanna. Ekki er víst að kostnaður við þetta 

fyrirkomulag verði meiri ef það er rétt mat að mannahald í Andabæ sé ríflegt.  
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• Það er umhugsunarefni að börnin þurfa þá að koma inn í mótaða hópa í Borgarnesi í 

3. bekk. 

• Slíkt skólastarf getur verið mjög metnaðarfullt og haft jákvæð áhrif á starfsemi 

leikskólans. 

• Hér gæti verið um að ræða sporgöngustarf, en það er þó þekkt í Mosfellsbæ og af 

þeim má læra. Það gæti þurft að laga skólalóð að eldri börnum að einhverju leyti. 

• Það er ekki lykilatriði að vera með 1. – 4. bekk á sama stað, þó það stig sé tiltekið sem 

slíkt í Aðalnámskrá. Það þarf hins vegar að vera mjög gott samstarf við Grunnskólann 

í Borgarnesi. 

Alltaf er best að ná sem mestri samstöðu um breytingar. Eykur líkur á að þær takist betur 
og valdi þar með minni röskun. 

 

Grunnskóli Borgarfjarðar – Varmaland 

Í töflunni hér að neðan má sjá þróun í nemendafjölda í grunnskóladeildinni að Varmalandi 

næstu árin. Það vekur athygli að 60% nemenda kemur frá Bifröst. Það er því ljóst að þróun 

háskólasamfélagsins þar kemur til með að hafa mikil áhrif á grunnskólahald deildarinnar. 

Spurningin er t.d. hvort sú þróun verði á Bifröst að nemendur þar verði yngri með árunum og 

eigi því síður börn á skólaaldri. Það eitt gæti leitt til fækkunar barna á Varmalandi. 

Tafla 8. Þróun nemendafjölda í grunnskóladeildinni að Varmalandi. 

 

Miðað við fjölda nemenda og fjölda stöðugilda má fækka stöðugildum um eitt án þess að 

þjónusta við nemendur skerðist, það er kostnaðarlækkun um 7 milljónir króna. Það er einnig 

ljóst að skólinn kemst allur fyrir í húsnæði Varmalandsskóla og það má því leggja notkun á 

Húsmæðraskólahúsinu af. Ef það húsnæði verður selt lækkar innri leiga um 12 miljónir króna 

á ári. Það hefur í för með sér að það þarf til lengri tíma litið að fara í lagfæringar á húsnæði 

Varmalandsskóla til þess m.a. að mæta þörf fyrir meiri sveigjanleika í stærð námshópa. 
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Miðað við þær hugmyndir og teikningar sem liggja fyrir má ætla að ef farið er í allar þær 

lagfæringar verði kostnaður ekki lægri en 40 milljónir króna. Hér þarf að huga að hver 

framtíðarsýn sveitarfélagsins verður áður en hafist er handa við fjárfrekar framkvæmdir. 

Grunnskóli Borgarfjarðar – Kleppjárnsreykir 

Hér verða dregnar upp tvær sviðsmyndir af skólahaldi á Kleppjárnsreykjum. Ef nemendur 

koma áfram frá Hvanneyri í skólann í 5. bekk verður þróunin með þeim hætti sem sést í 

töflunni hér að neðan. 

Tafla 9. Þróun á Kleppjárnsreykjum óbreytt sviðsmynd. 

 

Nemendafjöldi verður nokkuð stöðugur, en hér má eins og á Varmalandi hagræða í kennslu 

sem nemur einu stöðugildi á þess að skerða þjónustu. Það nemur lækkun á kostnaði um 7 

milljónir króna á ári. Miðað við þennan nemendafjölda er hæpið að gera ráð fyrir því að 

leikskólinn Hnoðraból geti einnig verið í húsnæðinu svo vel sé. 

Ef hins vegar nemendur á Hvanneyri hætta að sækja skólann, þó þannig að þeir sem þar eru 

fyrir klára skólagöngu sína þar, lítur sviðsmyndin öðruvísi út eins og sjá má. 

Tafla 10. Þróun á Kleppjárnsreykjum ef nemendur hætta að koma frá Hvanneyri. 

 

Nemendum fækkar þá verulega og stöðugildum einnig. Kostnaður vegna kennslu gæti 

lækkað sem nemur 21 milljón króna á ári og einnig má búast við lækkun á öðrum 
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rekstrarkostnaði að einhverju leyti. Þessi lækkun hangir einnig saman við breytingar sem 

verða í Grunnskólanum í Borgarnesi sem minnst var á hér að framan. 

Ef þessi breyting verður og annað óbreytt, eru komnar forsendur til að koma leikskólanum 

Hnoðrabóli fyrir í húsnæði grunnskólans. Það væri þá skipulagsatriði sem þyrfti að vinna að. 

Með því myndast samlegð í rekstri mötuneytis og mannahalds að sumu leyti, sem hefur 

hagræðingu í för með sér og ekki þarf að byggja sérstaklega yfir leikskólann. 

Grunnskóli Borgarfjarðar sameinaður á einn stað 

Ef starfsemi Grunnskóla Borgarfjarðar yrði sameinuð á einum stað með þeirri breytingu að 

nemendur á Hvanneyri sæki skóla í Borgarnes lítur sviðsmyndin út eins og sést hér að neðan. 

Tafla 11. Þróun miðað við eina starfsstöð GBF og börn frá Hvanneyri sækja skóla í GíB. 

 

Í þessari sviðsmynd er gert ráð fyrir því að nemendur sem eru frá Hvanneyri og sækja skóla 

að Kleppjárnsreykjum ljúki sinni skólagöngu í þessum sameinaða skóla. 

Með þessari aðgerð má ná fram mjög mikilli hagræðingu. Eins og sjá má mætti fækka 

stöðugildum kennara um 6 – 7 við þessa breytingu eina saman og þó er vel gefið í 

sameinaðan skóla. Hagræðingin gæti því numið 40 – 50 milljónum í kennslukostnaði og þá er 

ótalinn annar kostnaður s.s. vegna húsnæðis, annarra starfsmanna og stjórnunar, sem kemur 

til með að lækka einnig. 

Hér þarf að huga að auknum skólaakstri og hvað áhrif hann hefur á heildarhugmyndina.  

Það er athyglisvert hver þróunin er í nemendafjölda en kemur ekki á óvart þegar sviðmyndin 

af grunnskóladeildinni á Kleppjárnsreykjum er skoðuð. 

Ef þessi leið er farin þarf að huga að staðsetningu. Ef Kleppjárnsreykir verða fyrir valinu er 

ljóst að það þarf að stækka skólahúsnæðið. Það liggur fyrir hönnun að stækkun sem má nýta. 
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Samhliða þeirri vinnu mætti gera ráð fyrir rekstri leikskólans Hnoðrabóls í skólanum. Það 

skapar hagræði og samlegð sem skiptir máli í ekki stærri einingu. 

Almennar hugleiðingar og tillögur til viðbótar 

Það má og þarf að hyggja að ýmsu öðru í fræðslumálunum almennt: 

• Sérkennslu eru deilt út sem almennum kvóta þ.e. 0,25 st. á nemanda. Að auki fá allir 

skólar úthlutað kennslustundum til viðbótar eftir mati. Þessu til viðbótar koma 

stuðningsfulltrúar.5 

• Úthlutun á stöðugildum stuðningsfulltrúa  fellur ekki undir úthlutunarlíkan. 

• Fjöldi stuðningsfulltrúa hefur vaxið mikið á 3 árum. Aukist um 9 stöðugildi, 

samkvæmt samantekt úr upplýsingakerfi sveitarfélagsins. 

• Á sama tíma hefur stöðugildum kennara fjölgað aðeins í Grunnskóla Borgarness, 
samkvæmt sömu samantekt. 

• Á sama tíma hefur fjöldi nemenda staðið að mestu í stað eða jafnvel fækkað. 

• Hér er tækifæri til að lækka kostnað án þess að skerða þjónustu, breyta skipulagi og 

auka samstarf/teymisvinnu. Hagræðing gæti skilað allt að kr. 20 milljónum króna á 

ári. 

Í rekstri mötuneytanna má ná hagræðingu.  

• Reka eitt mötuneyti á Hvanneyri t.d. í samstarfi við Landbúnaðarháskólann. 

• Nýta mötuneyti á Kleppjárnsreykjum fyrir Hnoðraból. 

• Skoða sameiginleg innkaup fyrir öll mötuneytin. 

• Skoða þarf hvernig stöðugildum er úthlutað til leikskólanna Andabæjar og 

Hnoðrabóls. Þetta mætti t.d. skoða með hliðsjón af deildaskiptingu og hvort hún 

kostar hugsanlega stöðugildi til viðbótar.  

• Það er mikil þjónusta fólgin í því að taka börn inn allan ársins hring. Vert er að skoða 

hvort það kostar viðbótar mönnun að taka börn inn á vorin og haustin að jafnaði. 

Skerpa þarf öll viðmið um úthlutun bjarga og gæða í grunninn – allar viðbætur við hann, 

þarf að sækja um og rökstyðja. 

Þrátt fyrir mikla mönnun í skólunum er árangur ekki í samræmi við það. Það má lesa m.a. út 

úr niðurstöðum samræmdra prófa. Grunnskólaeinkunnir úr samræmdum prófum 

Námsmatstofnunar eru byggðar upp með þeim hætti að heildarmeðaltal þeirra er 30,0 og 

                                                 
5
 Samsetning nemendahópa hefur hér áhrif og vert að hafa í huga þegar rætt er um sérkennslukvóta, stöðugildi og 

stuðning. 
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staðalfrávik 10,0. Samanburður sýnir því innbyrðis samanburð á frávikum frá 

heildarmeðaltali, sem er 30. (Námsmatsstofnun 2015). Niðurstöður fyrir meðaltal yfir fimm ár 

í Grunnskólanum í Borgarnesi og Grunnskóla Borgarfjarðar má sjá í eftirfarandi töflu:  

Tafla 12. Samræmd próf fimm ára meðaltöl. GB er Grunnskólinn í Borgarnesi og GBF Grunnskóli Borgarfjarðar. 

 

Tafla 13. Samanburður úr Skólapúlsinum. GBFk er Kleppjárnsreykjardeildin, GBFv er Varmaland og GB 

Grunnskólinn í Borgarnesi. 

 

Framangreindar niðurstöður benda eindregið til þess að það þurfi að gera breytingar í 

grunnskólastarfinu og veita meiri stuðning við innra starfið í skólunum og efla þannig 

stjórnendur og kennara í starfi. Því er það mat ráðgjafa að huga þurfi að eftirfarandi þáttum 

og gera það með markvissum hætti. 

• Það þarf að efla starf skólanna allra og styðja betur við stjórnendur og kennara – leita 

leiða og lausna. 

• Efla sérfræðiþjónustu og draga úr verktöku. 

• Efla kennslu- og stjórnunarráðgjöf. 

• Auka samstarf og samvinnu stjórnenda- byggja upp lærdómssamfélag. 

• Auka samstarf og samskipti á milli skólastiga – leik- og grunnskóla og grunn- og 
framhaldsskóla. 

Þá þarf að huga að ýmsum þáttum sem snúa að því að skerpa sýn á skólastarf til lengri tíma, 

skerpa á því hvaða rammi verður settur um skólastarfið rekstrarlega og hvernig stjórn 

fræðslumálanna verður háttað. Það þarf því að huga að eftirfarandi þáttum: 
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• Móta vel skilgreindan ramma og viðmið vegna úthlutunar fjármagns til skólanna sem 

myndar ákveðinn grunn – allt annað háð þörf sem metin er hverju sinni: 

• Kennslustundir 

• Sérkennslustundir og stuðningsfulltrúar 

• Skólaliðar 

• Búnaður 

• Annar kostnaður 

• Tölvubúnaður – spjaldtölvur – fara að huga að því hvernig slíkur búnaður verður 

innleiddur með það að markmiði að breyta starfsháttum kennara og stjórnenda. 

Getur stutt við breytingar ef rétt er að málum staðið. 

• Skólastefnu þarf að vinna í ljósi framtíðarsýnar, sem þarf að vera skýr, 

markmiðsbundin með skýrum viðmiðunum og aðgerðabundin.  

• Horfa til næstu 10 ára a.m.k. við ákvörðun um hagræðingu og fyrirhugaðar 

breytingar. 

• Tækifærin eru mörg en það þarf að nýta þau skipulega og markvisst. 

• Árangur skólastarfsins markast fyrst og fremst af árangri nemenda í starfi og lífi. 

Það er mikilvægt að hafa það sem skýrast hvaða áhrif ákvarðanir hafa á skólastarfið og því á 
alltaf að spyrja spurningarinnar: „Hvaða áhrif hefur þetta á nám og kennslu?“ 
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Niðurstöður 

Í þessum kafla eru lagðar fram tillögur vinnuhóps um rekstur og skipulag fræðslumála. 

Hópurinn byggir  tillögur sínar á hugmyndum sem fram hafa komið á fundum og í viðtölum 

við starfsfólk Borgarbyggðar, auk þess er stuðst við fyrirliggjandi skýrslur um skipulag 

skólamála í Borgarbyggð, gögn um núverandi stöðu og tillögur ráðgjafa.  

Grunnskólar og leikskólar 

Á íbúafundum og öðrum fundum komu fram tillögur um hagræðingarmöguleika er varða 

rekstur grunnskóla og leikskóla. Helstu tillögur voru að sameina skóla á Hvanneyri, færa 

grunnskólann yfir í húsnæði leikskólans á Hvanneyri, skoða „Krikaskólaleiðina“, leggja niður 

starfsstöð á Hvanneyri, reka einn skóla í Borgarnesi og einn í dreifbýli og stofna nýjan 

leikskóla á Kleppjárnsreykjum. Auk þess voru nefndar hugmyndir um að færa 1. og 2. bekk 

grunnskóla á Hvanneyri í leikskólann og að sameina Hvanneyri og Kleppjárnsreyki. Þá kom 

fram hugmynd um að selja Húsmæðraskólann og samnýta húsnæði á Varmalandi. Tillögur 

komu fram um að skoða stjórnunarþáttinn í leik-, grunn- og tónlistarskóla. Tillögur komu 

fram um fækkun stöðugilda í stjórnun grunnskóla. Hagræða í yfirstjórn leikskóla. Hafa 

sameiginlegan skólastjóra yfir leikskólum í dreifbýli til reynslu í eitt ár. Hafa einn skólastjóra 

yfir sameinuðum leik- og grunnskóla á Hvanneyri. 

Þá komu einnig fram tillögur um að sameina efri bekki grunnskóla í MB og/eða taka þrjá 

elstu bekki grunnskólans inn í menntaskólann og að skoða mögulegt samstarf og samvinnu 

skólastofnana í Borgarbyggð. Auk þess kom fram hugmynd um að flytja elstu börn í 

leikskólanum Hnoðrabóli á Grímsstöðum í skólann á Kleppjárnsreykjum og eða tengja 

leikskólann við skólann á Kleppjárnsreykjum. Einnig komu tillögur um að fresta uppbyggingu 

Grunnskólans í Borgarnesi, hagræða í húsnæði á Varmalandi og Hvanneyri. Selja eða leigja 

gamla húsmæðraskólann á Varmalandi.  

Í skýrslu sem unnin var af Rannsóknarstofnun Háskólans á Akureyri árið 2004 var farið yfir 

húsnæðismál skólanna með það fyrir augum að bæta nýtingu þess húsnæðis sem til er. 

Skoðaðir voru kostir og gallar þess að fækka skólum á svæðinu bæði útfrá mannahaldi, 

skólaakstri og húsnæði. Að mati höfunda var margt sem mælti með því að skólar 

Borgarbyggðar verði þrír í næstu framtíð, þ.e. Grunnskólinn í Borgarnesi, 
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Kleppjárnsreykjaskóli og Varmalandsskóli með Laugargerðisskóla sem skólasel. Þeir lögðu þó 

jafnframt til að Kleppjárnsreykjaskóli og Varmalandsskóli væru reknir sem ein eining ásamt 

Laugargerðisskóla. Frá þessum tíma hefur ýmislegt breyst, m.a. er nú sérstakur samningur 

Borgarbyggðar við Eyja- og Miklaholtshrepp sem sér um rekstur Laugargerðisskóla og 

starfsstöðvar í dreifbýli hafa verið sameinaðar í Grunnskóla Borgarfjarðar.  Tillagan sem þá 

var lögð til gerði ráð fyrir að  börn í 1.- 5. bekk sem sótt hafa nám í Andakílsskóla (nú hluti af 

Grunnskóla Borgarfjarðar) yrðu annaðhvort að sækja skóla til Borgarness eða á 

Kleppjárnsreyki. Að mati höfunda skýrslunnar var margt þá sem mælti með því að börn á 

Hvanneyri myndu sækja nám sitt frekar til Borgarness. Þangað er stystur skólaakstur og fjöldi 

nemenda á Hvanneyri gæti fallið vel inn í þær hópastærðir sem eru í Borgarnesi. Höfundar 

benda á að aukið vægi nemenda í Grunnskólanum í Borgarnesi kalli á aukna þjónustu við þau 

börn eftir að skóla lýkur og þangað til þau fara heim með sínum skólabíl. Vísað er til fyrri 

úttektar árið 2001 sem unnin var af Þorsteini Hjartarsyni og Hafsteini Karlssyni þar sem ein 

tillagan var að börn frá Hvanneyri fari til Borgarness, það gæti verið fjárhagslega hagkvæmur 

kostur. Þá er í skýrslu Hjalta og Trausta komið inn á að milli Hvanneyrar og Borgarness eru 

einungis 17 km en milli Hvanneyrar og Kleppjárnsreykja eru 24 km. (Hjalti og Trausti, bls 48, 

2004).  

Höfundar mæltu ekki með því á þessum tíma að hætt yrði að bjóða nemendum vestur á 

Mýrum að sækja nám í Laugargerðisskóla. Helsta ástæðan er miklar vegalengdir og því löng 

seta barna í skólabíl. Frá Laugargerðisskóla eru 52 km í Borgarness. Í skýrslu RHA var einnig 

skoðuð enn frekari fækkun kennslustaða sem fælist þá í að vera með einn grunnskóla á 

Kleppjárnsreykjum og einn í Borgarnesi. Á þeim tíma þótti það ekki hagkvæmt sökum 

húsnæðisrýmis í Borgarnesi og á Kleppjárnsreykjum. Frá árinu 2004 hefur orðið nokkur 

fækkun í grunnskólum Borgarbyggðar. Nemendum við Grunnskóla Borgarfjarðar og 

Grunnskólann í Borgarnesi hefur fækkað um 117 frá árinu 2006 til 2015.  

Almennt hefur börnum til sveita fækkað mjög mikið á undanförnum árum. Frá árinu 1998 

hefur börnum til sveita fækkað um 42% á Vesturlandi. Mest fækkun íbúa Borgarbyggðar á 

síðustu árum hefur verið meðal fólks undir 40 ára. Ýmis jákvæð teikn eru í atvinnulífinu um 

þessar mundir sem nauðsynlegt er að líta til samhliða lýðfræðilegum breytingum og því 

væntingar um að íbúum í Borgarbyggð fjölgi á næstu árum.  
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Í áliti ráðgjafa kemur fram að verði skólastarf aflagt á Hvanneyri og nemendur þaðan sæki 

nám í Borgarnesi þá geti það skapað umtalsverða hagræðingu eða um 35-40 milljónir. Það 

kemur fram að það sé ekkert sem bendi til þess að nemendum muni líða verr eða ganga verr 

í öðrum skóla. Miklu máli skiptir hvernig staðið er að breytingum. Viðhorf og viðbrögð 

foreldra geta skipt miklu máli. Stór hluti nemenda í 1.- 4. bekk í Borgarbyggð eru í skólaakstri 

og virðist það ekki há þeim en gæta verði að því að aksturstími sé hóflegur. Kostur við þessa 

leið er að nemendur munu ekki þurfa að koma inn í nýjan nemendahóp í 5. bekk eins og nú 

er.  

Vinnuhópurinn leggur til sameiningu leikskóla og yngstu tveggja bekkja grunnskólans á 

Hvanneyri. Foreldrar hafi val um þessa leið. Þetta felur í sér að 3., 4., 5. og 6. bekkur barna 

frá Hvanneyri stundi nám við Grunnskólann í Borgarnesi frá og með næsta hausti. 

Nemendum frá Hvanneyri  sem eru komnir á Kleppjárnsreyki verði gefinn kostur á að ljúka 

skólagöngu þar. Í dag er yngri nemendum boðið upp á íþrótta- og tómstundaskóla eftir að 

kennslu lýkur í húsnæði Grunnskólans í Borgarnesi. Þá hefur sveitarstjórn samþykkt að leigja 

húsnæðið að Skallagrímsgötu 7a til UMSB og er það einkar vel staðsett milli Grunnskólans í 

Borgarnesi og Íþróttamiðstöðinni Borgarnesi. Gert er ráð fyrir að UMSB bjóði upp á 

félagsaðstöðu í því húsnæði fyrir nemendur sem m.a. þurfa að bíða eftir skólabíl.  

Lagt er til að lokið verði við gerð skólastefnu fyrir sveitarfélagið. Framtíðarsýn í skólamálum 

verði unnin í tengslum við mótun skólastefnu. Nánari greining fari fram á íbúaþróun, 

atvinnulífi og bættum samgöngum við mótun þeirrar stefnu. Stuðst verði við tillögur ráðgjafa 

og fyrirliggjandi skýrslur um að stefnt verði að einni starfsstöð grunnskóla í dreifbýli. 

Lagt er til að skoðaðir verði kostir þess að nám nemenda í 10. bekk fari fram í Menntaskóla 

Borgarfjarðar (Hjálmakletti). Þessi valkostur verði skoðaður í samstarfi og samráði við 

stjórnendur Menntaskóla Borgarfjarðar, stjórnendur grunnskóla og foreldra.  

Lagt er til að starfsstöð Grunnskóla Borgarfjarðar á Varmalandi verði sameinuð í eitt húsnæði 

á Varmalandi og flutt alfarið í gamla barnaskólann. Þessi tillaga komi strax til framkvæmda og 

verði allir nemendur komnir í sama húsnæði haustið 2015. 

Ljóst er að mæta þarf húsnæðisþörf leikskólans Hnoðraból. Núverandi húsnæði er ekki  

viðunandi. Lagt er til að skoðað verði hvort að hægt sé að nýta húsnæðis grunnskólans á 
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Kleppjárnsreykjum undir leikskólann. Skoða þarf hagkvæmni þess að leikskólinn verði 

staðsettur í húsnæði grunnskólans á Kleppjárnsreykjum, kostnað við endurbætur á húsnæði 

og lóðaframkvæmdir sem ráðast þyrfti í.  Sú leið verði borin saman við þær leiðir sem lagðar 

voru til í skýrslu vinnuhóps um Hnoðraból. 

Miðað við núverandi kennslurými á Kleppjárnsreykjum og fullsetinn skóla ætti skólinn að 

rúma 136 nemendur. Samkvæmt núverandi nemendafjölda og þeirri fækkun sem yrði við 

það að nemendur frá Hvanneyri myndu stunda nám í Grunnskólanum í Borgarnesi þá er gert 

ráð fyrir að nemendur á Kleppjárnsreykjum verði um 68 haustið 2016. Verði það niðurstaðan 

í framtíðinni að ein starfsstöð Grunnskóla Borgarfjarðar verði á Kleppjárnsreykjum þá getur 

þurft að byggja við skólann.  

Þær tillögur sem hér eru settar fram ef samþykktar af sveitarstjórn munu jafnframt leiða til 

þess að fækka mun um tvö mötuneyti, eitt á Hnoðrabóli og eitt á Hvanneyri. Ennfremur ætti 

fækkun starfsstöðva að hafa í för með sér bætt aðgengi og einfaldara skipulag íþrótta- og 

tómstundaskóla og tónlistarskóla.  

Lagt er til að kallað verði eftir sjónarmiðum foreldra barna á skólasvæði Laugargerðisskóla 

um flutning barna í Grunnskólann í Borgarnesi. Samningur við Laugargerðisskóla verði 

framlengdur til næstu þriggja skólaára með þeim hætti að greitt verði fast gjald á nemenda 

fyrir þá nemendur Borgarbyggðar sem þar stunda nám.  

Á íbúafundi og á öðrum fundum komu ekki fram tillögur um breytingar á inntökualdri barna í 

leikskóla. Í tveimur leikskólum hefur verið inntökualdur verið 12 mánuðir síðan haustið 2014. 

Inntökualdur í öðrum leikskólum er 18 mánuðir. Lagt er til að inntökualdur í öllum leikskólum 

Borgarbyggðar verði 18 mánuðir frá og með haustinu 2015. Inntökutími verði samræmdur í 

öllum leikskólum frá og með haustinu 2015.  Lagt er til að inntaka í leikskóla verði tvisvar á 

ári, vor og haust. 

Lagt er til að gerðar verði breytingar á yfirstjórn fræðslumála. Fjölskyldusvið verði aðskilið frá 

fjármálasviði og áhersla lögð á að styrkja stjórnsýslu á sviði fræðslumála. Vægi 

mannauðsstjórnunar verði aukið innan stjórnsýslunnar. Farið verði yfir skipulag stjórnunar í 

grunnskólum sveitarfélagsins sem og farið verði í frekari greiningu á  mönnun í skólum 
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sveitarfélagsins með það það markmið að hagræða án þess að það bitni á gæðum í 

skólastarfi. Inn í þá vinnu komi greining á þörf fyrir frekari sérfræðiþjónustu.  

Vinnuhópurinn leggur áherslu á eftirfylgni með breytingum og ráðgjöf til stjórnenda. Ráðinn 

verði verkefnisstjóri í 6-12 mánuði til að vinna betur með tillögur hópsins, vinna að nánari 

útfærslum í samráði og samstarfi við stjórnendur og innleiða breytingar í skólastarfi í 

Borgarbyggð.  

Vinnuhópurinn leggur  til að aukin áhersla verði lögð á árangur, bæði í námi nemenda og 

starfi kennara. Farið verði í markvissar aðgerðir til að bæta árangur í skólastarfi.  

Mötuneyti 

Á íbúafundi komu fram tillögur um að sameina mötuneyti og skoða sameiginleg innkaup 

mötuneyta og hagræða í rekstri þeirra almennt. Fyrir liggur skýrsla starfshóps frá árinu 2011 

um mötuneyti grunnskóla. Þar er lögð áhersla á samræmingu í framboði á máltíðum, 

innkaupum og gjaldskrám milli stofnana. 

Vinnuhópurinn leggur til  að gerð verði sérstök úttekt á hagræðingarmöguleikum með 

fækkun mötuneyta í leik- og grunnskólum sveitarfélagsins. Ennfremur að fylgt verði eftir 

tillögum starfshóps frá árinu 2011 um samræmingu í framboði á máltíðum, innkaupum og 

gjaldskrám milli stofnana. 

Tónlistarskóli Borgarfjarðar 

Á íbúafundi og öðrum fundum komu fram hugmyndir um hagræðingu í húsnæðismálum 

Tónlistarskóla Borgarfjarðar og í stjórnun. Tillögur komu fram um að Tónlistarskólinn yrði inn 

í Grunnskólanum í Borgarnesi og að skoða yfirstjórn og starfsstöðvar Tónlistarskólans. 

Samkvæmt lögum um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla skulu sveitarfélög greiða 

launakostnað kennara og skólastjóra. Skólagjöldum er ætlað að standa undir öðrum kostnaði 

við reksturinn. Í erindisbréfi hópsins er áhersla lögð á aðgerðir sem geta leitt til varanlegs 

sparnaðar í rekstri þannig að tækifæri skapist til að bæta við þjónustu og styðja við faglegt 

starf á sviði fræðslumála. Hópurinn telur mikilvægt að nemendur hafi aðgang að fjölbreyttu 

tónlistarnámi og leggur til að ekki verði dregið úr þjónustu. Lagt er til að skoðað verði nánar 

hvort hagræði megi í rekstri án þess að skerða þjónustu. Áform eru um að færa 
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Tónlistarskólann inn í nýbyggingu við Grunnskólann í Borgarnesi. Í ljósi ástands hússins þá 

leggur vinnuhópur um eignir til að Borgarbraut 23 verði seld og fundin góð aðstaða fyrir 

skólann í samráði t.d. við Grunnskóla Borgarness og Menntaskóla Borgarfjarðar þangað til að 

skólinn flytur í nýtt húsnæði. 

Skólaakstur 

Á íbúafundi og öðrum fundum komu fram tillögur um hagræðingu í skólaakstri. Helstu 

tillögur voru að skoða skólaakstur innanbæjar í Borgarnesi og skoða möguleika á strætó. 

Ennfremur kom fram spurning um hvort sækja þyrfti öll börn í dreifbýli heim að dyrum og að 

farið yrði yfir samgöngur með hagsmuni skólanna í huga. Auk þess lögðu nokkrir til að 

hagrætt yrði í tómstundaakstri. Þá kom einnig fram það sjónarmið að efla þyrfti 

tómstundaakstur. Hugmyndir komu fram um að greitt yrði fyrir tómstundaakstur og akstur 

innanbæjar í Borgarnesi.  

Hópurinn telur að leggja þurfi áherslu á sjónarmið nemenda þegar kemur að skipulagningu 

og hagræðingu í skólaakstri og tómstundaakstri. Lögð er áhersla á að útboð fari fram 

reglulega. Aksturleiðir nemenda í Laugagerðisskóla verði endurskoðaðar fyrir haustið 2015.  

Lagt er til að gerð verði sérstök úttekt á fyrirkomulagi og nýtingu skólaaksturs innanbæjar í 

Borgarnesi með það að markmiði að fækka ferðum fyrir næsta skólaár. 

Gerð verði úttekt á nýtingu tómstundaaksturs og skoðað hvort hagkvæmara sé að taka upp 

styrki til foreldra vegna aksturs barna í íþróttir og tómstundir.  

Sérfræðiþjónusta 

Á fundum með íbúum og starfsfólki komu fram tillögur um að endurskoða skipulag 

þjónustunnar og að hafa starfsmenn í þjónustunni en ekki verktaka. Það þyrfti að byggja upp 

sérfræðiþjónustu skólanna og leggja áherslu á gæði skólastarfs og samvinnu skólastofnana. 

Vinnuhópurinn telur ekki forsendur til að hagræða í sérfræðiþjónustu en leggur til að 

skipulag þjónustunnar verði endurskoðað samhliða vinnu um mótun skólastefnu 

sveitarfélagsins. Inn í þá vinnu verði tekin endurskoðun á starfsemi Kletts í Grunnskólanum í 

Borgarnesi.   
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Viðaukar 

Tafla 14. Rekstrarkostnaður grunnskóla 2013 eftir stærð skóla. Heimild: Samband íslenskra 

sveitarfélaga. 

  

Sveitarfélag Heiti grunnskóla 
Fjöldi 

nem 

Brúttó kostn. 

(mínus innri 

leiga og 

skólaakstur)/ 

nem 

Nettó kostn. 

(mínus innri 

leiga og 

skólaakstur/ 

nem 

Launak./ 

Nem 

Annar 

kostn. 

/nem 

1 1300 Garðabær Flataskóli 279 858 827 712 585 

2 0000 Reykjavíkurborg Grandaskóli 282 996 927 835 560 

3 0000 Reykjavíkurborg Laugalækjarskóli 275 1018 934 838 682 

9 6400 Dalvíkurbyggð Grunnskóli Dalvíkurbyggðar 253 1172 973 994 472 

6 0000 Reykjavíkurborg Selásskóli 226 1070 992 913 735 

4 1300 Garðabær Sjálandsskóli 249 1046 1007 863 701 

7 6100 Norðurþing Borgarhólsskóli 295 1118 1036 1007 249 

5 2000 Reykjanesbær Myllubakkaskóli 300 1057 1041 872 301 

8 3609 Borgarbyggð Grunnskólinn í Borgarnesi 290 1148 1120 1008 429 

1

1 1000 Kópavogsbær Kópavogsskóli 299 1199 1165 1064 368 

1

0 

7708 Sveitarfélagið 

Hornafjörður Grunnskóli Hornafjarðar 293 1177 1169 987 274 

1

4 7300 Fjarðabyggð Nesskóli 213 1310 1181 1079 535 

1

2 2504 Sveitarfélagið Garður Gerðaskóli 202 1222 1205 1000 1031 

1

3 2503 Sandgerðisbær Grunnskólinn í Sandgerði 218 1225 1208 1015 1052 

1

5 6250 Fjallabyggð Grunnskóli Fjallabyggðar 205 1372 1276 1104 747 

1

6 8717 Sveitarfélagið Ölfus Grunnskólinn í Þorlákshöfn 223 1381 1304 1134 545 

1

8 8613 Rangárþing eystra Hvolsskóli 230 1448 1319 1179 753 

1

7 3609 Borgarbyggð Grunnskóli Borgarfjarðar 205 1428 1399 1236 705 

1

9 3714 Snæfellsbær Grunnskóli Snæfellsbæjar 246 1541 1474 1365 439 

  

Samtals skólar með 201 - 300 

nemendur   252 1199 1135 1011 588 

 

 


