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Summary 
In this assignment is looked at how playing schools for children younger 

than 7 years old are in spite of need. 

How many are they, how big are they and how many children can´t get there 

because the schools aren´t big enough? 

Are they located away from contamination from cars?  Is it easy for their 

people to arrive to and from the schools? 

A model was made to find the best place for new playing schools in the 

future.  The model was build on information about distance from childrens´ 

home and how many children live in the neighborhood.  The model was also 

used to try to find how people would chance their living next 10 years and 

how it would be best to respond. 

Last but not least is looked at the cost and tried to find out the best size of 

new playing schools. 
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Útdráttur 
Í þessu verkefni er skoðað hvernig leikskólar á Akureyri fullnægja þörf 

bæjarbúa um dagvistun fyrir börn innan grunnskólaaldurs.   

Fjöldi leikskóla og rýma á hverjum leikskóla eru skoðuð með tilliti til 

barnafjölda og biðlista.  Einnig er skoðað hvernig búið er að leikskólum 

umhverfislega séð, þ.e. aðkoma fyrir aðstandendur barna til að koma með 

og sækja börnin á leikskólana.   

Unnið er útfrá tveim rannsóknarspurningum: 

1. Eru leikskólar á Akureyri staðsettir miðað við núverandi þörf? 

2. Eru áætlanir um nýja leikskóla í samræmi við vænta búsetuþróun 

næstu 5-10 ár? 

Búið var til líkan til að meta bestu staðsetningar nýrra leikskóla á Akureyri 

út frá landfræðilegum og lýðfræðilegum staðreyndum og reynt var að sjá 

fyrir líklega búsetuþróun næstu 5-10 árin til að meta hvernig best væri að 

bregðast við núverandi og væntanlegri þörf fyrir leikskóla.  Einnig var horft 

til kostnaðar við að reka leikskóla Akureyrarbæjar eins og staðan er núna og 

reynt að spá í hvaða stærð væri hentugast að reka.  Líkanið gafst mjög vel 

því auðvelt var að setja inn staðsetningar á mismunandi stöðum í bænum og 

sjá hvaða áhrif það hafði á vöntun eftir leikskólaplássi á öðrum leikskólum.  

Niðurstaðan er sú að þörf er á að reisa nýja leikskóla á núverandi íbúasvæði 

á Brekkunni og í Giljahverfi áður en nýr leikskóli verður reistur í 

Naustahverfi. 

 


