
 

 

 
 
 

 

Ungbarnaleikskóli á Selfossi 

Lokaritgerð til BS gráðu í viðskiptafræði 

 

„Hvaða forsendur þurfa að vera til staðar svo hægt sé að opna einkarekinn 

ungbarnaleikskóla á Selfossi? Hver þarf aðkoma sveitarfélagsins að vera?“ 

 

Höfundur: Ingunn Helgadóttir 

Leiðbeinandi: Stefán Kalmansson 

Haust 2011 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

STAÐFESTING Á LOKAVERKEFNI TIL BS GRÁÐU Í 
VIÐSKIPTAFRÆÐI 

 
 
 

 

 

Rannsóknarspurningin: 

„Hvaða forsendur þurfa að vera til staðar svo hægt sé að opna einkarekinn 

ungbarnaleikskóla á Selfossi? Hver þarf aðkoma sveitarfélagsins að vera?“ 

 

Höfundur 

 Ingunn Helgadóttir kt: 161278-3519 

 

 

 

Ritgerðin hefur verið metið samkvæmt reglum og kröfum Háskólans á Bifröst  

og hefur hlotið lokaeinkunnina: ______________  

Bifröst, ______________  

 

 

______________________________________________________ 

Deildarforseti  

 

 

_____________________________________________________  

Leiðbeinandi 

Háskólinn á Bifröst  
Haustönn 2011 

Viðskiptafræðideild  
 



 

 

 

BS ritgerð  
 
 
 
 
 
 
 
 

„Hvaða forsendur þurfa að vera til staðar svo hægt sé að opna einkarekinn 

ungbarnaleikskóla á Selfossi? Hver þarf aðkoma sveitarfélagsins að vera?“ 

 
 
 
 

Lokaritgerð til BS gráðu í viðskiptafræði 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Höfundur:  
Ingunn Helgadóttir 

 
 

Leiðbeinandi:  
Stefán Kalmansson 

 

 



 

 

Ágrip 

Viðfangsefni ritgerðarinnar er fýsileikakönnun á viðskiptahugmynd um stofnun 

ungbarnaleikskóla í Sveitarfélaginu Árborg, með það að markmiði að kanna hvaða þættir 

þurfa að vera til staðar svo viðskiptahugmyndin gangi upp.  

Í skýrslunni er viðskiptahugmyndin kynnt og grein gerð fyrir helstu fræðilegu aðferðum 

sem unnið er með. Markaðurinn og samkeppnin eru tekin fyrir og innra og ytra umhverfi 

greint þar sem styrkleikar, veikleikar, tækifæri og ógnir eru greind. Því næst er farið yfir 

fjárhagsáætlanir og grein gerð fyrir fjárfestingum og rekstri. Í lokin eru niðurstöður 

settar fram.  

Helstu niðurstöður ritgerðarinnar eru þær, að án aðstoðar frá sveitarfélaginu mun 

rekstur ungbarnaleikskóla á Selfossi ekki ganga upp. Höfundur telur hinsvegar að ef 

sveitarfélagið er reiðubúið að koma að rekstrinum með niðurgreiðslum mun það alltaf 

kosta sveitarfélagið mun minna en rekstur þeirra leikskóla sem í dag eru reknir af 

sveitarfélaginu. Reksturinn mun hinsvegar alltaf vera tæpur nema 

lágmarksnemendafjölda verði náð en ekki er gott að meta hvort hægt sé að ná því 

markmiði.  
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1. Inngangur 

Í Sveitarfélaginu Árborg hefur verið skortur á dagforeldrum undanfarin misseri fyrir 

börn á aldrinum níu mánaða til tveggja ára. Langir biðlistar eru hjá þeim dagforeldrum 

sem nú eru við störf og eiga margir foreldrar erfitt með að komast út á vinnumarkaðinn 

sökum þessa vandamáls. Sumarið 2011 hættu tveir dagforeldrar störfum með þeim 

afleiðingum að tíu börn misstu pláss sitt. Bæjaryfirvöld hafa auglýst eftir dagforeldrum 

til starfa en aðeins ein manneskja brást við og er nú komin með dagvistunarleyfi.  

Á haustin fá þau börn sem orðin eru átján mánaða gömul inngöngu á leikskólana í 

sveitarfélaginu en þau sem ekki hafa náð þeim aldri verða að bíða í það minnsta fram í 

janúar eða þar til að pláss losnar. Í janúar fá aðeins örfá börn inngöngu á leikskólana og 

því geta foreldrar ekki treyst á að börn þeirra komist inn á þeim tíma. Margir þurfa að 

bíða fram í ágúst og eru þá sum börn komin vel á þriðja ár þegar þau fá inngöngu.  

Í Árborg er enginn ungbarnaleikskóli starfræktur og hafa foreldrar í sveitarfélaginu þar 

af leiðandi ekkert val á milli þess að senda barn sitt til dagforeldris eða á 

ungbarnaleikskóla.  

Þær Elísabet Hlíðdal og Jensína Kristín Gísladóttir óskuðu eftir því við skýrsluhöfund að 

kanna hvort fýsilegt væri að hefja rekstur ungbarnaleikskóla á Selfossi. Ef verkefnið 

verður framkvæmt mun skýrsluhöfundur verða einn af eigendum skólans ásamt þeim 

Jensínu og Elísabetu. Elísabet og Jensína hafa báðar mikla reynslu af leikskólastörfum og 

er Jensína menntuð á því sviði.  

Markmiðið er að leikskólinn verði fyrir börn á aldrinum níu mánaða til þrjátíu og sex 

mánaða. Leikskólinn mun fylgja heilsustefnunni þar sem tekið er mið af markmiðum 

Lýðheilsustöðvar varðandi næringu barna (Lýðheilsustöð, 2009). Einnig verður mikil 

áhersla lögð á tónlist með börnunum.  

1.1 Viðfangsefni og markmið verkefnisins er: 

 Að greina nýsköpunartækifæri og sérstöðu ungbarnaleikskólans á markaðinum. 

 Að greina markaðinn og samkeppnisaðila með það að markmiði að ná 

samkeppnislegum yfirburðum. 

 Að greina markmið og stefnu leikskólans. 

 Að greina tækifærin og hætturnar sem felast í rekstrinum og úrlausnir á þeim.  
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 Að gera góða fýsileikakönnun sem getur verið grunnur að frekari ákvarðanatöku 

varðandi ungbarnaleikskóla á Selfossi.  

 Að verkefnið sé fræðandi og áreiðanlegt.  

 Að fræðileg grein verði gerð fyrir helstu þáttum verkefnisins.  

 Að ritgerðin fullnægi kröfum Háskólans á Bifröst til BS verkefna 

 Að rannsóknarspurningunni verði svarað eftir bestu getu.  

 

Leitast verður við að svara spurningunni:  

„Hvaða forsendur þurfa að vera til staðar svo hægt sé að opna einkarekinn 

ungbarnaleikskóla á Selfossi? Hver þarf aðkoma sveitarfélagsins að vera?“  

1.2 Helstu annmarkar verkefnisins 

 Afstaða sveitarfélagsins til aðkomu að þessari starfsemi liggur ekki fyrir. 

 Efni skýrslunnar er viðamikið og ekki er mögulegt að fjalla ítarlega um alla 

áhrifaþætti.  

 Útreikningar miðast við eitt ákveðið húsnæði sem hentar vel fyrir rekstur 

leikskóla. Ekki er ljóst hvort þetta húsnæði fáist og því gæti stofnkostnaður orðið 

meiri ef annað húsnæði yrði notað. 

 Hugsanleg vanskil leikskólagjalda eru ekki tekin inn í myndina þegar tekjur eru 

áætlaðar.   
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2. Fýsileikakönnun og aðferðafræði  

Fýsileikakönnun er góð leið til að sjá hvort hugmynd er vænleg til árangurs eða líkleg til 

að verða að engu. Rannsóknir hafa sýnt að ein af hverjum fimmtíu viðskiptahugmyndum 

er líkleg til árangurs.  Fýsileikakönnun er oft gerð á undan ítarlegri viðskiptaáætlun og er 

góð leið til að koma í veg fyrir að misheppnuð hugmynd verði framkvæmd. 

Fýsileikakönnun skal innihalda upplýsingar sem hægt er að byggja mikilvægar 

ákvarðanir á en hún er að mörgu leiti byggð upp líkt og viðskiptaáætlun. Gott er að hún 

innihaldi eftirfarandi þætti: 

 Tæknilega þætti, þar sem viðskiptahugmyndin er tæknilega greind.  

 Markaðs þætti, þar sem farið er yfir stærð og stöðu markaðarins, 

samkeppnismál, væntanlega viðskiptavini, og markhóp. Einnig eru ýmsar 

greiningar gerðar sem gefa góða mynd á stöðu innra og ytra markaðsumhverfi 

fyrirtækisins. 

 Fjárhagslega þætti, þar sem teknar eru saman tölulegar upplýsingar og mynd 

sett fram af arðsemi fyrirtækisins. Reynt er að meta hvort verkefnið sé fýsilegur 

fjárfestingarkostur.  

 Stjórnunar þætti, þar er grein gerð fyrir starfsmannahaldi, stjórnun og skipulagi 

fyrirtækisins.  

 Samkeppnis þætti, þar sem staða fyrirtækisins gagnvart samkeppnisaðilum á 

markaði er greind og leiðir til að ná árangri metnar. 

Ef niðurstaða fýsileikakönnunarinnar er jákvæð er næsta skref að útbúa góða 

viðskiptaáætlun. Niðurstöður kannanarinnar munu svo styðja við gerð 

viðskiptaáætlunarinnar (Thompson, 2005). 

2.1 Markaðsgreining 

Það er afar mikilvægt að kortleggja fyrirtækið áður er ráðist er í fjárfestingar. Greina 

þarf hvaða þættir það eru sem hafa áhrif á reksturinn, hverju hægt er að stjórna og 

hverju er hægt að aðlaga sig að. Markaðsgreining er lykilatriði fýsileikagreiningar og 

mikilvægt er að þar sé sýnt fram á góðan skilning á markaðnum og einkennum hans 

(Thompson, 2005).  
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Markaðsumhverfinu er oft skipt í innra- og ytra umhverfi. Innra umhverfi eru þeir aðilar 

sem fyrirtækið getur með beinum eða óbeinum hætti haft áhrif á. Með því er átt við 

almenning, viðskiptavini, samkeppnisaðila, samstarfsaðila, birgja og fyrirtækið sjálft.  

Ytra umhverfið er allt það sem getur breytt innra umhverfi fyrirtækja á ýmsan hátt. Þessi 

öfl eru síbreytileg og ekki er hægt að hafa áhrif á þau og þar af leiðandi verða fyrirtæki 

að laga markaðsstarf sitt að þeim. Ytra umhverfið er m.a. skipt í efnahagslegt, tæknilegt, 

pólitískt og lagalegt og síðast en ekki síst félagslega og menningarlega umhverfið (Kotler 

& Keller, 2009, bls. 104-126).  

2.1.1 PEST  

PEST greining (Political, Economical, Social and Technological) er góð leið til að greina 

ytra umhverfi fyrirtækja, það umhverfi sem hefur vanalega ekki bein áhrif á lög og 

reglur, lýðfræðilega þætti og ýmsa stjórnunarlega þætti. PEST stendur fyrir pólitíska og 

lagalega þætti, efnahagslega, félagslega- og tæknilega þætti. Því óstöðugra sem þetta 

umhverfi er því meiri áhætta fylgir því að hefja viðskipti á markaðinum og því 

skynsamlegt að notast við sveigjanlega inngönguleið sem krefst lágmarks 

stofnkostnaðar.  

 

 

   Mynd 1. PEST 

Pólitískir og lagalegir þættir  

Pólitískir og lagalegir þættir geta haft áhrif á lög og reglur viðskipta og greiðslugetu 

neytenda. Um pólitíska og lagalega þætti má nefna umhverfisreglur, verðlagsreglur, 

Umhverfið 

Pólitískir 
og 

lagalegir 
þættir 

Efnahags
-legir 

þættir 

Samfélags-
legir þættir 

Tæknilegir 
þættir 
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launareglur líkt og lágmarkslaun og yfirvinna, pólitískur stöðugleiki og skattastefna 

stjórnvalda.  

Efnahagslegir þættir  

Efnahagslegir þættir geta haft áhrif á fjármagnskostnað fyrirtækja og kaupgetu 

viðskiptavina. Um efnahagslega þætti má nefna launakostnað, vexti og verðbólgu, 

atvinnuleysisstig, skilvirkni fjármagnsmarkaða og gengi gjaldmiðla.  

Félagslegir þættir  

Félagslegir þættir hafa áhrif á þarfir viðskiptavina og stærð markaðarins. Dæmi um 

félagslega þættir eru lýðfræðilegir þættir eins og fjöldi íbúa, aldur og kynjaskipting. 

Menntun, menning, fólksfjölgun og trúarbrögð.  

Tæknilegir þættir  

Tæknilegir þættir geta aukið hagræðingu í rekstri með nýsköpun og þróun vöru eða 

þjónustu. Tæknilegir þættir geta einnig dregið úr hindrunum á markaði og aukið 

framleiðslustig fyrirtækja (Boddy, 2008, bls. 96-102).   

2.1.2 SVÓT 

SVÓT greining er ágæt leið við áætlanagerð, þó hún sé ekki mjög nákvæmt mælitæki. 

Greiningin gefur góða yfirsýn yfir stöðu fyrirtækisins og er eins konar heildarmat þess, 

með tilliti til styrks þess, veikleika, ógnir og tækifæri.  

Styrk- og veikleikar eru eiginleikar innan fyrirtækisins sem geta hjálpað eða spillt fyrir í 

samkeppninni. Ógnir og tækifæri eru hins vegar þættir í umhverfinu sem gætu haft áhrif 

á samkeppnisstöðu fyrirtækisins í framtíðinni. Með því að nota SVÓT greiningu er hægt 

að sjá hvað þarf að varast og jafnvel hvernig má bregðast við.  

Styrkleikar og veikleikar teljast til innri áhrifavalda fyrirtækisins en ógnir og tækifæri 

flokkast til ytri áhrifavalda.  
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Mynd 2. SVÓT 

Styrkleikar 

Mikilvægt er að kanna stöðu fyrirtækisins gagnvart samkeppnisaðilum, gera grein fyrir 

auðlindum þess og hvort þær séu traustar. Einnig þarf að fara yfir reynslu og þekkingu 

starfsfólks og stjórnenda fyrirtækisins.  

Veikleikar 

Greina þarf veikleika fyrirtækisins, hvort það sé eitthvað sem fyrirtækið gerir verr en 

samkeppnisaðilar og hvort hagræða megi einhverju. Einnig þarf að skoða hvort 

hæfileikar starfsmanna séu fullnýttir og hvernig má ná hámarksárangri.   

Tækifæri 

Ýmis tækifæri geta skapast fyrir fyrirtæki á markaði sem stjórnendur verða að gera sér 

grein fyrir líkt og tækninýjungar, veikleiki samkeppnisaðila, ófullnægðar þarfir 

viðskiptavina, þróun verkefna og fleira.  

Ógnir 

Meta þarf ytri þætti fyrirtækisins sem geta valdið vandræðum fyrir fyrirtækið eða 

verkefnið. Ýmsar breytingar geta haft mikil áhrif líkt og ný staðgönguvara, nýjar reglur 

og ýmsar hindranir. Smekkur neytendans getur einnig breyst og haft með sér slæmar 

afleiðingar fyrir fyrirtækið (QuickMBA, e.d.).  

 

  

Styrkleikar Veikleikar 

Tækifæri Ógnir 
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2.1.3 Fimm krafta líkan Porters 

Fimm krafta líkan Porters er ein þekktasta aðferðin til greiningar á eðli og uppbyggingu 

ólíkra atvinnugreina. Michael Porter prófessor við Harvard háskóla setti fram á sjöunda 

áratug síðustu aldar svokallað Fimm krafta líkan, sem notað er af fyrirtækjum, 

hagfræðingum, og ráðgjöfum víðsvegar um heim til að greina eðli og uppbyggingu 

mismunandi atvinnugreina. Líkanið er sérstaklega hannað til að greina 

samkeppnishörku á svokölluðum fákeppnismörkuðum þar sem þátttakendur eru það 

fáir að þeir geta haft bein áhrif á hegðun annarra þátttakenda.  

Kenningin sem liggur til grundvallar líkaninu er að allar atvinnugreinar eigi það 

sameiginlegt að sömu fimm grundvallarþættir stjórni því hvort fyrirtæki skili hagnaði 

eða ekki. Utanaðkomandi þættirnir eru fjórir, þeir eru styrkur kaupenda, styrkur birgja, 

nýir aðilar á markaði og samkeppni við staðkvæmdarvöru. Fimmti og síðasti þátturinn 

er samkeppnisharka innan greinarinnar. Mikilvægt er að kanna hversu hörð samkeppni 

er í atvinnugreininni, hvað það er sem veldur henni og hvers eðlis hún er (QuickMBA, 

e.d.).  

 

Mynd 3. Fimm krafta líkan Porters 

Styrkur birgja 

Styrkur birgja getur verið mjög mikill en það getur styrkur kaupenda verið líka. Styrkur 

kaupenda fer oft eftir því hversu stór markaðshlutdeild kaupandinn hefur. Birgi er 

öflugur ef hann er einbeittari en atvinnugreinin sem hann selur til og einnig ef hann 

treystir ekki um of á atvinnugreinina sem tekjulind. Það getur verið kostnaðarsamt fyrir 

fyrirtæki ef það þarf að skipta um birgja og huga þarf vel að skiptikostnaði. Birgjar sem 

bjóða uppá vöru sem ekki hefur verið framleidd staðkvæmdarvara fyrir getur verið mjög 

Samkeppnisharka 
innan greinarinnar 

Styrkur 
birgja 

Samkeppni 
við 

staðkvæmda 
greinar 

Styrkur 
kaupenda 

Nýjir aðilar á 
markaði 
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öflugur. Ef fyrirtæki á markaði nær meiri arðsemi miðað við birgja er ekki ólíklegt að 

birginn fari sjálfur inn á markaðinn.  

Starfsmenn eru líka birgjar og samningsstaða þeirra getur haft veruleg áhrif á arðsemi 

atvinnugreinarinnar. Ef starfsmaður er mikilvægur innan fyrirtækis, býr til dæmis yfir 

mikilvægri sérþekkingu getur hann krafist hærri launa en ella (Þorsteinn Siglaugsson, 

2007).  

Samkeppni við staðkvæmdarvörur eða greinar 

Staðkvæmdarvara er vara sem getur komið í stað upphaflegu vörunnar. Þegar ógn af 

staðkvæmdarvöru er mikil getur það haft áhrif á arðsemi fyrirtækja. Staðkvæmdarvara 

er ógnandi ef hún býður lægra verð miðað við upphaflegu vöruna og viðskiptavinir sem 

hafa lítið ráðstöfunarfé eru líklegri til að kaupa staðkvæmdarvöru ef hún er ódýrari en 

upphaflega varan. Fyrirtæki þurfa því að reyna að mynda bil á milli upphaflegu vörunnar 

og staðkvæmdarvörunnar, til dæmis með markaðssetningu og bættri frammistöðu 

Nýir aðilar á markaði 

Nýir aðilar á markaði geta verið mikil ógn fyrir fyrirtæki. Þeirra innkoma getur þrýst á 

verð, kostnað og arðsemi sem nauðsynlegt er að bregðast við. Ógnin við inngöngu getur 

minnkað möguleika á þeim hagnaði sem hægt er að gera sér vonir um í viðkomandi 

atvinnugrein. Þeir aðilar sem eru á markaðinum gætu þurft að halda verði niðri eða auka 

fjárfestingu til að hindra inngöngu nýrra aðila á markaðinn. Samkeppni getur verið 

skaðleg fyrir fyrirtæki og arðsemi þeirra ef hún byggir aðallega á verði því þá flyst 

arðsemin frá fyrirtækjunum yfir til viðskiptavinarins. 

Styrkur kaupenda    

Styrkur kaupenda felst í samningsstöðu við fyrirtæki á markaði. Kaupendur geta náð að 

þrýsta niður verði, farið fram á betri gæði og þjónustu og náð með því móti að egna 

aðilum á markaði upp á móti hvorum öðrum. Þetta getur haft veruleg áhrif á hagnað í 

atvinnugreininni.  

Kaupendur hafa góða samningsstöðu ef þeir versla í miklu magni eða ef viðskiptavinirnir 

eru fáir. Þeir hafa einnig góða samningsstöðu ef skiptikostnaður er lítill ef skipt er um 

söluaðila. Líkur eru á að viðskiptavinir leiti eftir besta verðinu ef stór hluti 

ráðstöfunarfés þeirra fer í að kaupa vöruna. Verðlag hefur mikil áhrif ef gæði skipta litlu 
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máli. Þegar gæði skipta miklu máli horfa viðskiptavinir ekki eins mikið á verðið (Porter, 

2008).  

2.2 Rannsóknaraðferð 

Höfundur byggir skýrsluna upp í megin atriðum á rannsóknarlíkani Kotlers sem sjá má á 

mynd hér fyrir neðan. Þær upplýsingar sem lágu fyrir voru teknar saman og nýrra gagna 

aflað sem komu að notum við gerð skýrslunnar.  

Mynd 4. Rannsóknarlíkan Kotlers 

Stuðst var við ritaðar heimildir úr bókum, skýrslum og greinum. Einnig notaði 

höfundur mikið af vefheimildum ásamt fréttatengdu efni fjölmiðla. Tölvupóstsamskipti 

áttu sér einnig stað við öflun ýmissa gagna. Þær heimildir og upplýsingar sem 

skýrsluhöfundur studdist við voru meðhöndlaðar með gagnrýnu hugarfari og leitast 

var við að leggja mat á raunhæfi þeirra.  

Að lokum var notast við niðurstöður úr rafrænni könnun sem gerð var dagana 13.-23. 

september 2011, en könnunin fékk 298 svör.  

  

Rannsóknar
-efni valið 

Rannsóknar
-áætlun 
mótuð 

Upplýsinga-
öflun 

Upplýsingar 
metnar 

Unnið úr 
heimildum 

Niðurstöður 
kynntar 
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3. Viðskiptahugmyndin 

Hugmyndin sem liggur að baki verkefninu er að stofna einkarekinn ungbarnaleikskóla í 

Sveitarfélaginu Árborg, sem mun verða staðsettur á Selfossi. Hugmyndin vaknaði þegar 

skýrsluhöfundur hóf leit að dagvistun fyrir barn sitt sem var á fyrsta ári. Mjög erfitt 

reyndist að fá pláss og voru langir biðlistar hjá öllum þeim dagforeldrum sem höfundur 

talaði við. Þær Elísabet Hlíðdal og Jensína Gísladóttir höfðu verið með hugmyndina um 

einkarekinn ungbarnaleikskóla í kollinum í langan tíma, báðu þær skýrsluhöfund um að 

skoða þann möguleika fyrir sig. Úr varð að gera könnun á því hvaða forsendur þyrftu að 

vera til staðar svo hægt væri að framkvæma verkefnið.    

3.1 Eignarhald og stjórnun 

Ef verkefninu verður hrint í framkvæmd verða eigendur fyrirtækisins þrír. Þær Jensína 

Kristín Gísladóttir, Elísabet Hlíðdal og Ingunn Helgadóttir. Gert er ráð fyrir að stofnað 

verði einkahlutafélag um reksturinn og munu eigendur samtals leggja út 2.400.000 kr. í 

hlutafé. Eigendurnir munu allir vinna í fyrirtækinu og sinna einhverskonar 

stjórnunarstöðu, deildarstjóra- eða leikskólastjórastöðu 

3.2 Húsnæði 

Til að starfsemi sem þessi geti gengið upp þarf meðal annars að finna heppilegt húsnæði 

sem rúmað getur 35- 41 barn með sæmilega stórum garði og nægum bílastæðum. Einnig 

þarf að vera nægt rými fyrir vagna þar sem börn á þessum aldri sofa einu sinni til tvisvar 

á dag í samtals 2- 4 klukkustundir.   

Húsnæðið sem þær Jensína og Elísabet eru með í huga er gamall leikskóli í eigu 

sveitarfélagsins sem hefur undanfarin þrjú ár verið notaður undir aðra starfsemi. Húsið 

er 259 m2 að stærð með góðum garði og ágætis bílastæðum fyrir utan. Samkvæmt 

upplýsingum frá Sveitarfélaginu Árborg mun húsið losna einhverntíman á næstu tólf 

mánuðum, ekki er búið að ráðstafa því ennþá. Leigan af þessu húsi í dag er 975 krónur á 

fermeterinn samkvæmt upplýsingum frá sveitarfélaginu.  

Litlu þarf að breyta svo hægt sé að hefja starfsemi ungbarnaleikskóla, nokkur rúmgóð 

herbergi eru í húsinu og önnur minni sem vel er hægt að nýta í hópastarf. Ágætis eldhús 

er á staðnum og innaf því er ræstikompa. Tvö salerni eru í húsinu en það þyrfti að setja 

upp eitt til tvö lítil barnasalerni. Gert er ráð fyrir að flest öll börnin séu enn með bleyju 

og því ættu tvö lítil salerni að nægja.  
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Garðurinn er vel girtur með hárri girðingu og gras og tré eru á nokkrum stöðum. Setja 

þarf lítið leiksvæði með mjúkum hellum fyrir yngstu börnin og festa þarf kaup á 

ungbarnarólum,  sandkassa og öðrum tækjum sem henta vel fyrir svona ung börn.  

Hafa skal í huga að þessi skýrsla er miðuð við þetta ákveðna húsnæði en ef annað 

húsnæði væri notað myndi stofnkostnaðurinn aukast, mjög líklega um tvær milljónir 

króna. Á móti kæmi þó að ef starfsemin færi fram í heimahúsi til dæmis, yrði leiguverðið 

lægra.   

Samkvæmt leiguverðskönnun sem Neytendasamtökin gerðu árið 2011 var leiguverð á 

Suðurlandi frá 744 krónum á fermeterinn í 152 m2 húsnæði og upp í 860 krónur á 

fermeterinn í 86 m2 húsnæði. Leiguverð á fermeterinn virðist því fara lækkandi eftir því 

sem fermetra fjöldinn verður meiri (Hildigunnur Hafsteinsdóttir, 2011).  
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.  

Mynd 5. Teikning af leikskólanum Glaðheimum á Selfossi. 
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3.3 Starfið 

Hugmyndin er að hafa leikskólann fyrir börn á aldrinum níu mánaða til þrjátíu og sex 

mánaða og fylgja heilsustefnunni þar sem tekið er mið af markmiðum Lýðheilsustöðvar 

varðandi næringu barna. Þarfir barna varðandi svefn og matarvenjur eru misjafnar. 

Börn á þessum aldri þurfa mis mikinn svefn og vilja foreldrar gjarnan að þau sofi úti í 

vagni. Eins er með matarvenjur, í dag byrja börn að borða fasta fæðu í kringum sex 

mánaða aldurinn og þegar þau eru níu mánaða eru þau mikið til að borða ennþá 

maukaðann mat og grauta. Þau byrja oft ekki að borða fisk og kjöt fyrr en um eins árs 

aldurinn. Reynt verður eftir bestu getu að uppfylla þessar þarfir barnanna.  

Mikil áhersla verður lögð á tónlist með börnunum, hlustun, hreyfingu og ýmsir 

hljóðgjafar notaðir í starfinu. Rannsóknir hafa sýnt að tónlist örvar bæði skilningarvit og 

þroska barna (Valgerður Jónsdóttir, e.d.).  

3.4 Eldhús og fæði 

Gert er ráð fyrir að nóg sé að hafa eina vana manneskju í eldhúsinu sem sér um 

eldamennsku og uppvask en starfsmenn á deild aðstoða við að koma matnum inn á sínar 

deildir.  

Hafragrautur og lýsi verður í boði á morgnana á milli 8 og 8.45. Ávextir verða alla daga 

bæði á morgnana kl 10 og síðdegis. Kaffitími er kl 14.30 og þá er borið fram heimabakað 

brauð með áleggi. Allur matur verður eldaður frá grunni í leikskólanum og allt brauð 

bakað á staðnum. Unnið verður út frá matseðli dagsins til að útbúa mat fyrir yngstu 

börnin sem ekki eru farin að borða almennilega.  

Hádegismatur er kl 11.30 og gert er ráð fyrir að öll börn taki þátt í morgunmat og 

hádegismat, þar sem hálfur dagur reiknast frá 8-12. 

Samkvæmt skýrslu frá Leikskólasviði Reykjavíkurborgar um raunkostnað við 

leikskólapláss í Reykjavík árið 2011 er fæðiskostnaður á hvert barn áætlaður 13.682 kr. 

á mánuði (Kristín Egilsdóttir, 2011). Skýrsluhöfundur skoðaði matseðla nokkurra 

leikskóla á höfuðborgarsvæðinu og í Sveitarfélaginu Árborg og virðast þeir allir vera 

mjög líkir. Var því ákveðið að miða fæðiskostnað á hvert barn við þær tölur sem gefnar 

eru upp hjá Leikskólasvið Reykjavíkurborgar. 
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4. Eigendur og fyrirtækið  

Fyrirtækið er algjörlega á byrjunarstigi því aðeins er verið að kanna hvort hugmyndin 

gangi upp. Ef af verkefninu verður munu eigendur og stjórnendur fyrirtækisins verða 

þrír, þær Elísabet Hlíðdal, Ingunn Helgadóttir, og Jensína Kristín Gísladóttir. 

Jensína er menntaður leikskólakennari og þriggja barna móðir. Hún hefur í mörg ár 

starfað á leikskóla og þekkir því vel inn á það svið.  

Elísabet Hlíðdal hefur einnig unnið í mörg ár á leikskóla og stefnir á nám í félagsfræðum. 

Elísabet á þrjú börn og hefur mikla reynslu og áhuga á að vinna með börnum. Elísabet 

var í píanónámi í mörg ár við Tónlistaskóla Rangæinga og spilar hún einnig á gítar.  

Ingunn er að ljúka viðskiptafræðinámi frá Háskólanum á Bifröst. Ingunn hefur áralanga 

reynslu að baki á sviði veitingareksturs og hefur hún meðal annars starfað sem 

framkvæmdastjóri, kokkur og þjónn. Frá fimm ára aldri stundaði hún nám við 

Tónlistaskóla Suðurlands og spilar hún á 3 hljóðfæri, klarínett, píanó og gítar. Ingunn á 

einnig tvær ungar dætur og er því vön öllu sem kemur að uppeldi barna.  

Fyrirtækið mun án efa byggja á þekkingu og reynslu stjórnenda sinna á sviði uppeldis, 

tónlistar, veitingareksturs, bókhalds og fjármálastjórnunar. 
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5. Markaðsgreining og tækifærið 

Á Íslandi eiga foreldrar rétt á greiðslum úr Fæðingarorlofssjóði að ákveðnum skilyrðum 

uppfylltum. Hvort foreldri um sig á rétt á þriggja mánaða greiðslu úr sjóðnum og auk 

þess eiga þau þrjá mánuði sameiginlega sem þau geta skipt á milli sín að vild. Þeir 

foreldrar sem nýta sér þetta að fullu eiga því rétt á að vera heima í samtals 9 mánuði 

með barni sínu og fá greiðslur úr sjóðnum þann tíma (Fæðingarorlofssjóður, e.d.).  

5.1 Tækifærið og þörfin 

Það gefur auga leið að ekki eru allir foreldrar sem geta leyft sér að vera lengur í burtu frá 

vinnu en þá mánuði sem þeir fá greitt úr fæðingarorlofssjóði, þó margir kjósi að taka 

lengra frí til að vera heima með barninu.  

Í Sveitarfélaginu Árborg eru ellefu dagforeldrar skráðir með dagvistunarleyfi og flestir 

þeirra hafa leyfi til að vista fimm börn í senn (Sveitarfélagið Árborg, e.d.). Það þýðir að 

rými sé fyrir samtals fimmtíu og fimm börn hjá dagforeldrum í sveitarfélaginu.  

Samkvæmt heimasíðu Hagstofu Íslands voru að meðaltali 275 börn á fyrsta og á öðru ári 

árið 2009 og 240 börn árið 2010 ef meðaltal er tekið af mannfjölda í byrjun árs og um 

mitt ár. Samkvæmt þessum tölum er aðeins brot af þeim börnum sem eru á aldrinum 9 

mánaða til 36 mánaða sem fá pláss hjá dagforeldrum (Hagstofa Íslands, e.d.).  

Sveitarfélagið Árborg 2008 2009 2010 

Á 1. ári 153 127 107 

1 árs 116 152 128 

2 ára 151 120 156 

Samtals 420 399 391 
 
Tafla 1. Íbúafjöldi eftir aldri. 1. júlí 2008-2010 í Sveitarfélaginu Árborg 

Sveitarfélagið Árborg 2008 2009 2010 

 Á 1. ári 140 133 110 

 1 árs 135 139 136 

 2 ára 116 141 137 

Samtals 391 413 383 
 
Tafla 2. Íbúafjöldi eftir aldri í ársbyrjun 2008-2010 í Sveitarfélaginu Árborg 

 

Í Dagskránni, fréttablaði Suðurlands, var birt opið bréf til bæjarstjórnar Árborgar þann 

23. nóvember 2011. Bréfið var skrifað af tveimur mæðrum ungra barna sem lýstu 
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áhyggjum sínum af ástandi dagvistunarmála í sveitarfélaginu. Þær höfðu báðar reynt að 

fá pláss fyrir börn sín hjá nær öllum dagforeldrum í sveitarfélaginu en án árangurs. 

Svörin sem þær fengu voru þau að öll pláss væru fullnýtt fram á haust 2012 (Aldís 

Bjarnadóttir og Linda Björk Sigurðardóttir, 2011). Það virðist því vera samkvæmt þessu 

að þörf sé fyrir aukinni daggæslu fyrir börn á þessum aldri.  

5.2 Markaðsgreining  

Gera þarf grein fyrir því umhverfi sem fyrirtækið ætlar að starfa í til að meta hversu 

álitlegur fjárfestingarkostur ungbarnaleikskóli í Sveitarfélaginu Árborg er. 

Markaðsgreining er góð leið til að koma auga á ógnir og tækifæri sem eru til staðar á 

þeim markaði sem leikskólinn ætlar að starfa á. Greiningin hjálpar skýrsluhöfundi að 

skilgreina markmið fyrirtækisins, tekjumyndun og samkeppnisaðila svo dæmi sé nefnt.  

Með því að gera grein fyrir ytri- og innri þáttum í umhverfi fyrirtækisins er hægt að 

skilgreina mikilvægar ógnir og tækifæri í umhverfinu ásamt styrkleikum og veikleikum 

þess. 

5.2.1 PEST 

Félagslegir og lýðfræðilegir þættir 

Markhópur ungbarnaleikskólans eru börn á aldrinum 9 mánaða til 36 mánaða og þar af 

leiðandi skiptir fjöldi íbúa á barneignaaldri miklu máli.  

Samkvæmt heimasíðu Hagstofu Íslands var hlutfall íbúa á aldrinum 18-40 ára í 

Sveitarfélaginu Árborg um 31-33% á árunum 2008-2010 (Hagstofa Íslands, e.d.) en 

höfundur gerir ráð fyrir að þetta sé algengasti barneignaaldur Íslendinga. Þessar tölur 

sýna að íbúafjöldinn í þessum hóp er mjög svipaður á milli ára og ekki virðist vera mikið 

um búferlaflutninga. Hjá Hagstofunni kemur einnig fram að á tímabilinu 2008-2010 eru 

að meðaltali 250-270 börn á fyrsta og öðru ári.   

  
2008 

 
2009 

 
2010 

 Sveitarfélagið Árborg   Karlar Konur Karlar Konur Karlar Konur 

Íbúafjöldi Árborgar   3937 3698 4066 3856 3988 3823 

Íbúafjöldi 18-40 ára   1312 1158 1347 1210 1278 1173 

                
Hlutfall íbúa á 
barneignaaldri 33% 31% 33% 31% 32% 31% 

 
Tafla 3. Hlutfall íbúa á aldrinum 18-40 ára í Sveitarfélaginu Árborg árin 2008-2010 
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Starfsemi sem þessi er einnig háð því að fæðingum barna fjölgi frekar en fækki en frá 

árinu 2002 hefur fæðingum barna fjölgað mikið á Íslandi og náðu þær hámarki árið 

2009. Árið 2002 fæddust 4.049 lifandi börn á Íslandi en árið 2009 voru þau 5.026 sem er 

sögulegt hámark á Íslandi (Hagstofa Íslands, e.d). Ekki er gott að meta hvort fæðingum 

muni fjölga í framtíðinni en árið 2010 fæddust í það minnsta færri börn en árið áður.  

Ár 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Fjöldi 
nýbura 4315 4091 4049 4143 4234 4280 4415 4560 4835 5026 4907 

 

Tafla 4. Fjöldi nýbura á Íslandi eftir árum 

Pólitískir og lagalegir þættir  

Það eru ýmsir pólitískir þættir sem geta orðið þess valdandi að erfitt verði að opna og 

starfrækja ungbarnaleikskóla. Fyrirtækið þarf fyrst og fremst að uppfylla ýmis skilyrði 

sem sett eru fram af yfirvöldum. Um starfsemi leikskóla gilda lög nr. 90/2008 en 

almennt markmið laganna er að velferð og hagur barna sé hafður að leiðarljósi í öllu 

starfi leikskóla.  

Það er ekkert launungarmál að pólitískur óstöðugleiki hefur ríkt í landinu frá hruni 

bankanna seinnipart árs 2008 og getur því verið mikil óvissa fyrir fyrirtæki sem þetta að 

hefja rekstur. Einnig geta ýmsar reglur breyst fljótt líkt og reglur um fjölda barna á 

hverja fóstru/kennara, kjarasamningar og margt fleira.  

Efnahagslegir þættir  

Það eru margir efnahagslegir þættir sem geta haft áhrif á lítið fyrirtæki sem þetta. Frá 

falli bankanna árið 2008 hefur efnahagsástand landsins verið mjög óstöðugt. Hagvöxtur 

er þó hafinn á nýjan leik þótt enn sé verið að glíma við ýmsar afleiðingar 

fjármálakreppunnar (Seðlabanki Íslands, 2011).  

Samkvæmt Peningamálum Seðlabanka Íslands er spáð að hagvöxtur muni aukast enn 

meir á næsta ári, einnig gerir Seðlabankinn ráð fyrir að verðbólga verði heldur minni á 

næstu misserum (Seðlabanki Íslands, 2011). Mikið atvinnuleysi hefur einnig ríkt 

síðastliðin ár en ástandið er þó heldur að lagast. Atvinnuleysi getur bæði haft jákvæð og 

neikvæð áhrif á fyrirtækið. 
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Tæknilegir þættir  

Rekstur ungbarnaleikskóla krefst ekki mikilla tækninýjunga en samt sem áður er alltaf 

hægt að bæta þjónustu við börn og foreldra á ýmsan hátt. Auðvelt er að upplýsa foreldra 

iðulega um ýmis mál tengd starfinu með reglulegum tölvupóstum eða á heimasíðu 

skólans. Einnig gæti verið heppilegt að fylgjast vel með nýjungum í tengslum við 

eldhúsið til að auka hagræðingu í rekstrinum.  

5.2.2 SVÓT 

Styrkleikar 

Styrkleiki fyrirtækisins er fyrst og fremst sá að enginn ungbarnaleikskóli er starfræktur 

eins og er í sveitarfélaginu. Dagforeldrar eru því einu samkeppnisaðilarnir í 

sveitarfélaginu fyrir utan foreldra sem kjósa að vera heima með börn sín. Samkvæmt 

könnun sem skýrsluhöfundur gerði dagana 13.-23. september meðal foreldra í 

sveitarfélaginu er mikill áhugi fyrir opnun ungbarnaleikskóla á svæðinu. Sveitarfélagið 

auglýsti í ágúst 2011 eftir dagforeldrum til starfa en aðeins einn aðili bættist í hópinn 

(Magnús Hlynur Hreiðarsson, 2011).  

Skýrsluhöfundur telur að stefna leikskólans hvað varðar tónlist og heilsu styrki mjög 

stöðu skólans. Fjöldi barna á fyrsta og öðru ári hefur undanfarin ár verið um 250-270 á 

meðan  dagforeldrar í Sveitarfélaginu Árborg hafa aðeins pláss fyrir 55 börn. Telur 

höfundur að það sé einnig mikill styrkur fyrir skólann. Þekking stjórnenda á sviði 

uppeldis, tónlistar, fjármálastjórnunar og veitingareksturs er óneitanlega styrkleiki sem 

á eftir að koma fyrirtækinu til góða.  

Tækifæri 

Tækifærin felast í fjölgun barna á leikskólanum ef eftirspurnin er mikil. Þau felast einnig 

í því að leikskólinn býður uppá skipulagt starf sem gæti laðað að viðskiptavini.  

Veikleikar 

Helsti veikleiki fyrirtækisins er fjárhagslegur því það er kostnaðarsamt að reka leikskóla. 

Rekstur hans mun alltaf vera háður einhverskonar niðurgreiðslum, annað hvort til 

foreldra eða beint til leikskólans. Það þarf mikið aðhald í starfi líkt og hjá öðrum 

leikskólum. Ef samkeppni myndi aukast og dagforeldrar lækka gjöldin hjá sér, gæti 

staðan orðið slæm því leikskólinn mun ekki hafa neitt svigrúm til að lækka gjöldin nema 
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fá einhver mótframlög. Það fylgir einnig mikil óvissa því að vera háður öðrum með 

tekjur líkt og sveitarfélaginu.    

Ógnir 

Ef dagforeldrum fjölgar eða barneignum fækkar þá er það vissulega mikil ógn fyrir 

fyrirtækið. Eins og staðan hefur verið undanfarin ár þá hafa verið að meðaltali 400 börn 

á aldrinum 0-3 ára í sveitarfélaginu á árunum 2008-2010 (Hagstofa Íslands, e.d.). Ekki er 

gott að segja hve mörg þeirra voru á aldrinum níu mánaða til þriggja ára en gera má ráð 

fyrir að þau séu á bilinu 250-300 ef miðað er við fjöldann í hverjum árgangi. Fækkun 

barneigna á Íslandi þá sérstaklega í Árborg getur haft slæm áhrif á fyrirtækið. 

Sveitarfélagið Árborg 2008 2009 2010 

 Á 1. ári 146,5 130 108,5 

 1 árs 125,5 145,5 132 

 2 ára 133,5 130,5 146,5 

Samtals 405,5 406 387 

    Meðaltalsfjöldi barna frá 0-3. ára 2008-2010     399,5 
 
Tafla 5. Meðaltalsfjöldi barna á aldrinum 0-3. ára, árin 2008-2010 

Efnahagsmál landsins eru vissulega líka ógn fyrir fyrirtækið en óvissa í skattastefnu, 

minnkandi kaupmáttur og óstöðugt gengi íslensku krónunnar getur haft neikvæð áhrif á 

rekstur fyrirtækja (Seðlabanki Íslands, 2011).  

Atvinnuleysi getur verið mikil ógn fyrir rekstur ungbarnaleikskóla því ekki er ósennilegt 

að atvinnulausir foreldrar kjósi að hafa ung börn heima í stað þess að senda þau á 

ungbarnaleikskóla eða til dagforeldra.  

Taflan hér fyrir neðan sýnir okkur fjölda atvinnulausra einstaklinga í Sveitarfélaginu 

Árborg frá janúar 2007 til september 2011. Eins og sjá má hefur atvinnulausum 

einstaklingum fjölgað gríðarlega frá árinu 2007 og náði talan hámarki í mars 2010 þegar 

510 einstaklingar voru skráðir atvinnulausir. Síðan þá hefur atvinnuleysi farið 

minnkandi og voru 253 einstaklingar skráðir atvinnulausir nú í september 2011 

(Vinnumálastofnun, 2011).  
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jan.07 feb.07 mar.07 apr.07 maí.07 jún.07 júl.07 ágú.07 sep.07 okt.07 nóv.07 des.07 Meðaltal 

60 53 52 47 32 18 20 19 28 32 37 35 36 

  
          

    

jan.08 feb.08 mar.08 apr.08 maí.08 jún.08 júl.08 ágú.08 sep.08 okt.08 nóv.08 des.08 Meðaltal 

42 39 35 35 30 36 43 37 59 90 167 298 76 

  
          

    

jan.09 feb.09 mar.09 apr.09 maí.09 jún.09 júl.09 ágú.09 sep.09 okt.09 nóv.09 des.09 Meðaltal 

430 455 494 452 441 374 356 316 305 339 384 432 398 

  
          

    

jan.10 feb.10 mar.10 apr.10 maí.10 jún.10 júl.10 ágú.10 sep.10 okt.10 nóv.10 des.10 Meðaltal 

495 502 510 468 413 366 366 336 340 365 401 434 416 

  
          

    

jan.11 feb.11 mar.11 apr.11 maí.11 jún.11 júl.11 ágú.11 sep.11       Meðaltal 

454 427 412 384 352 312 310 281 253       354 
 
Tafla 6. Fjöldi atvinnulausra einstaklinga frá árinu 2007-2011 

Leiguverð hefur farið hækkandi síðan 2009 en óvíst er hver stefnan er í þeim málum 

(Hildigunnur Hafsteinsdóttir, 2011). Sú óvissa getur vissulega verið ógn fyrir lítið 

fyrirtæki eins og þetta.  

5.2.3 Fimm krafta líkan Porters- samkeppnisharka innan greinarinnar 

Styrkur birgja 

Það eru ekki mikil aðföng sem þarf í fyrirtæki sem þetta önnur en hreinlætisvörur og 

mat. Þegar um lítil fyrirtæki er að ræða er styrkur birgja oftast góður. Það er oftast 

auðveldara fyrir stór fyrirtæki með magninnkaup að þrýsta vöruverði lengra niður. 

Birgjar geta auðveldlega eyðilagt hagnaðarvon fyrirtækja með því að krefjast hærra 

verðs og takmarka þjónustuna. Í þessu tilfelli er starfsfólk einnig helstu birgjar 

fyrirtækisins. Starfsmenn eru líklegast ekki í mikilli samningsstöðu en áætlað er að 

greiða þeim eftir kjarasamningum. Höfundur telur að ólíklegt sé að fjárhagslegt svigrúm 

gefist til að greiða hærri laun en kjarasamningar segja til um (Þorsteinn Siglaugsson, 

2007).  

Samkeppni við staðkvæmdagreinar 

Í þessu tilviki eru dagforeldrar aðal staðkvæmdaraðilar ungbarnaleikskólans ásamt 

öðrum barnfóstrum. Á meðan dagforeldrar eru ekki mikið fleiri en þeir eru í dag er 

samkeppnisstaðan góð að mati skýrsluhöfundar. Alls eru 55 pláss hjá dagforeldrum og 

miðað við síðustu þrjú ár þá hafa um 250 til 300 börn verið á aldrinum níu mánaða til 

tveggja og hálfsárs.  
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Styrkur kaupenda 

Ef mikil eftirspurn er eftir plássum á leikskólann er styrkur kaupendanna ekki mikill en 

ef dagforeldrar taka upp á því að fara í verðstríð við ungbarnaleikskólann gæti styrkur 

kaupenda orðið góður. Lítill sem engin skiptikostnaður ætti að vera fyrir kaupendanna 

sem styrkir stöðu kaupendans ennfremur.  

Ef ungbarnaleikskólinn skiptir miklu máli fyrir þjónustu- og gæðastig foreldra má ætla 

að þeir séu tilbúnir að greiða hærra verð en ella.  

Nýir aðilar á markaði 

Skýrsluhöfundur telur ekki líklegt að annar ungbarnaleikskóli opni í bráð ef af þessu 

verkefni verður. Hættan er hinsvegar alltaf sú að fleiri dagforeldrar hefji störf sem getur 

vissulega ógnað starfsemi leikskólans.  

5.3 Markaðskönnun 

Skýrsluhöfundur framkvæmdi netkönnun dagana 13.–23. september 2011. Spurningar 

voru sendar út á foreldrahópa í Sveitarfélaginu Árborg í gegnum samskiptasíðuna 

Facebook. Einnig fékk höfundur leikskólakennara til að senda út könnunina á foreldra í 

leikskólum í sveitarfélaginu. Alls tóku 297 íbúar sveitarfélagsins þátt. Mesta 

svarhlutfallið var frá konum en aðeins 33 karlmenn tóku þátt á móti 241 konu. Stærsti 

hluti þátttakenda var á aldrinum 25-35 ára eða um 55% og flest allir þátttakendur 

sögðust eiga barn eða um 96%.  

Samkvæmt heimasíðu Samtaka íslenskra sveitarfélaga voru 536 börn á leikskólum í 

sveitarfélaginu árið 2010 en gera má ráð fyrir að einhverjir foreldrar eigi fleiri en eitt 

barn á leikskóla (Samtök Íslenskra sveitarfélaga, 2010). Að mati skýrsluhöfundar er 

svarhlutfallið í könnuninni því nokkuð gott.  

Spurt var hvort þátttakendur væru með barn hjá dagforeldri eða hvort þeir hefðu haft 

barn hjá dagforeldri, 67,5% svöruðu játandi en 32,5% neitandi. Það sem skýrsluhöfundi 

þótti athyglisvert var að 70% svarenda töldu að þörf væri fyrir aukinni daggæslu en 

aðeins 16% höfðu átt í erfiðleikum með að fá pláss hjá dagforeldri. Því má velta því fyrir 

sér hvort þörfin sé meiri nú en áður. Dagforeldrum hefur reyndar fækkað en nú nýlega 

misstu tíu börn daggæslu pláss sitt þegar tveir aðilar hættu störfum.  
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Í lokin var spurt hvort þátttakendur hefðu áhuga á að senda barn sitt á 

ungbarnaleikskóla fyrir börn á aldrinum níu mánaða til þrjátíu og sex mánaða, ef sú 

þjónusta væri í boði í sveitarfélaginu. 69% svöruðu játandi en 14% svarenda sögðu að 

það færi eftir verði. Þessi 14% fengu því eina auka spurningu þar sem 63% þeirra 

sögðust hafa áhuga á að senda barn sitt á ungbarnaleikskóla ef kostnaður væri minni en 

hjá dagforeldrum. Restin sagðist hafa áhuga ef kostnaður væri ekki meiri en hjá 

dagforeldrum.  

 

 

 

 

1% 15% 

55% 

26% 

3% 

Hvað ert þú gamall/gömul?  

Yngri en 18 ára 
3 

18-25 ára 41 

25-35 ára 150 

35-45 ára 72 

Eldri en 45 ára 
8 

70% 
7% 

23% 

Telur þú að þörf sé á aukinni daggæslu 
fyrir börn á aldrinum níu mánaða til 
tveggja ára í Sveitarfélaginu Árborg? 

Já 193 

Nei 18 

Veit ekki 63 

45% 

16% 
6% 

33% 

Áttir þú í erfiðleikum með að fá pláss 
fyrir barn þitt hjá dagforeldri?  

Nei 

Já 

Veit ekki 

Ekkert svar 

12% 

88% 

Hvort ert þú karl eða kona? 

Karl 33 

Kona 241 
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Samkvæmt þessari könnun virðist áhugi vera meðal foreldra að senda börn sín á 

ungbarnaleikskóla en ekki er ljóst hvort foreldrar kysu ungbarnaleikskóla fram yfir 

dagforeldra.  

5.4 Markaðsstefna 

Höfundur gerir ráð fyrir að ekki þurfi að auglýsa leikskólann neitt sérstaklega. Í litlu 

bæjarfélagi sem þessu auglýsir svona leikskóli sig nokkurn veginn sjálfur og þá 

sérstaklega ef þörfin er mikil.  

Það þarf hinsvegar alltaf að kynna nýja starfsemi og telur höfundur að skynsamlegast sé 

að halda þeim kostnaði í lágmarki. Einfaldast væri að fá góða umfjöllun í 

bæjarblöðunum, jafnvel sjónvarpi og halda síðan úti góðri heimasíðu þar sem allar 

upplýsingar kæmu fram. Gera má vel ráð fyrir að flest allir íslenskir foreldrar á 

barneignaaldri hafi aðgang að veraldarvefnum.  

 

 

 

7% 

69% 

10% 

14% 

Hefðir þú áhuga á að senda barn þitt á 
ungbarnaleikskóla fyrir börn á aldrinum 
níu mánaða til þriggja ára ef sú þjónusta 

væri í boði? 

Nei 20 

Já 189 

Alveg eins 27 

Það fer eftir 
verði 38 

37% 

63% 

Hefðir þú áhuga á að senda barn þitt á 
ungbarnaleikskóla fyrir börn á aldrinum 
níu mánaða til þriggja ára ef sú þjónusta 

væri í boði?  

Já ef kostnaður 
væri ekki meiri 
en hjá 
dagforeldri 14 

Já en aðeins ef 
kostnaður væri 
minni en hjá 
dagforeldri 24 
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6. Lýsing á verkefninu 

Markhópur leikskólans eru börn á aldrinum 9 mánaða til 36 mánaða. Ætlunin er að 

foreldrar geti valið um heildags- eða hálfsdags vistun, börn í heildagsvistun munu þó 

ganga fyrir. Morgunmatur og hádegismatur fylgir með í báðum tilvikum. Ekki er gert ráð 

fyrir neinni sérkennslu fyrir börn líkt og er á mörgum leikskólum. Þar er átt við 

íslenskukennslu fyrir börn af erlendu bergi brotnu eða annari sérkennslu.  

6.1 Fjöldi barna og starfsmenn 

Samkvæmt 10. gr. reglugerðar nr. 907/2005 um daggæslu barna í heimahúsum, geta 

tveir dagforeldrar starfað saman í heimahúsi. Þá er þeim heimilt að vista samtals tíu 

börn en að öðru leiti gildir ákvæði 8. gr. sömu laga þar sem segir að dagforeldrum í 

heimahúsum sé heimilt að vista fjögur börn samtímis.  

Samkvæmt upplýsingum frá Sveitarfélaginu Árborg eru flest allir dagforeldrar í 

sveitarfélaginu með undanþágu frá þessum reglum og er þeim því heimilt að vista 

samtals fimm börn samtímis.  

Reglugerð um barnafjölda pr. stöðugildi í leikskólum var nýlega felld úr gildi en algengt 

er að 4-10 börn séu á hvert stöðugildi. Í Reykjavíkurborg eru að meðaltali 6,3 börn á 

hvert stöðugildi (Kristín Egilsdóttir, 2011).  

Samkvæmt Ingigerði Gísladóttur leikskólakennara í Sandgerði er hún með 13 börn á 

aldrinum þriggja til sex ára(Ingigerður Gísladóttir munnleg heimild, 15. október 2011). 

Jensína Gísladóttir er leikskólakennari á Selfossi og er hún hinsvegar með 10 fjögurra 

ára börn (Jensína Gísladóttir munnleg heimild, 15. október 2011). 

Skýrsluhöfundur gerir ráð fyrir að skipta megi börnum á ungbarnaleikskólanum í tvo 

hópa, yngri og eldri börn. Sá yngri yrði með börn á aldrinum níu mánaða til 14 mánaða 

og sá eldri með börn frá 15 mánaða til 36 mánaða. Í sveitarfélaginu eru 18 mánaða 

gömul börn tekin inn á leikskólana á haustin en þau sem eru svo óheppin að ná ekki 

þeim aldri á haustin geta átt von á að komast inn um áramótin. Dagvistunargjald á aðra 

leikskóla í sveitarfélaginu er mun lægra en gengur og gerist hjá dagforeldrum og ætlunin 

er að hafa á ungbarnaleikskólanum. Skýrsluhöfundur telur því að líklegra sé að foreldrar 

reyni að koma börnum sínum sem fyrst á þá leikskóla.  
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Eins og fram hefur komið er ætlunin að vista 35 börn á leikskólanum þó væntanlega 

verði rými fyrir ca 7 börn til viðbótar. Telur skýrsluhöfundur eðlilegt samkvæmt fyrr 

greindum upplýsingum að hver leiðbeinandi/leikskólakennari hafi umsjón með fimm til 

sjö börnum. Áætlað er að þrír starfsmenn verði með fimm börn hver og einn 

starfsmaður með sex börn. Tveir starfsmenn verða svo með elstu börnin, sjö hvor um 

sig. Þetta gera því samtals sex starfsmenn auk eins starfsmanns í bókhald og eldhús.  

Eigendurnir munu vera þrír og ætlunin er að þeir skipti starfi sínu á þann hátt: 

Jensína verður deildarstjóri á eldri deild, Elísabet verður deildarstjóri á yngri deild og 

Ingunn mun sjá um eldhúsið og bókhaldið. Áætlað er að þrír starfsmenn verði menntaðir 

leikskólakennarar 

6.2 Hindranir á markaði  

Það eru ýmsar hindranir sem geta komið í veg fyrir að leikskóli sem þessi muni ganga 

upp. Nauðsynlegt er að bæði Sveitarfélagið og foreldrar séu ánægðir með starfsemina. 

Aðkoma sveitarfélagsins að niðurgreiðslum skiptir líka máli. Samþykktir um rekstur 

ungbarnaleikskóla í Sveitarfélaginu Árborg eru ekki til og því er alls ekki ljóst hvort 

Sveitarfélagið vilji koma að starfseminni að nokkru leiti.  

Ekki er ljóst hvort húsnæðið sem rætt var um hér að ofan verði falt og því gæti 

stofnkostnaður aukist verulega ef innrétta þyrfti annað húsnæði. Eins gæti reynst erfitt 

að fá samþykki fyrir starfseminni ef einbýlishús yrði fyrir valinu.  

6.3 Sérstaða 

Þar sem enginn ungbarnaleikskóli er starfræktur í Sveitarfélaginu ætti sérstaða 

fyrirtækisins að vera nokkuð góð. Ætlunin er að vera með vel skipulagt starf sem snýr að 

tónlist, hreyfingu og heilsu. Á báðum deildum verða menntaðir leikskólakennarar með 

góða þekkingu á tónlist auk leiðbeinenda. Gott leiksvæði er í garðinum og ætti dvöl á 

ungbarnaleikskóla að vera góður undirbúningur fyrir börn áður en þau fara á 

hefðbundinn leikskóla.  
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7. Sjálfstætt starfandi ungbarnaleikskólar á höfuðborgarsvæðinu 

Í Reykjavík eru 19 sjálfstætt starfandi leikskólar á höfuðborgarsvæðinu, bæði fyrir börn 

á aldrinum 6 mánaða til 36 mánaða og fyrir eldri börn á aldrinum 18 mánaða til 6 ára. 

Reykjavíkurborg veitir þessum leikskólum rekstrar- og húsnæðisframlag en upphæð 

framlagsins fer eftir því hvort leikskólinn sé ungbarnaleikskóli eða leikskóli fyrir börn á 

aldrinum 18 mánaða til 6 ára. 

Greitt er framlag fyrir börn hjóna eða sambúðarfólks frá 9 mánaða aldri en fyrir börn 

einstæðra foreldra og námsmanna frá 6 mánaða aldri. Framlagið er greitt með börnum 

þar til þau verða 36 mánaða.  

Framlagið byggist á áætluðum heildarkostnaði við börn í borgarreknum leikskólum skv. 

fjárhagsáætlun ársins en húsaleiga og kostnaður vegna þjónustu og umsýslu vegna 

sjálfstætt starfandi leikskóla er ekki inni í þessum kostnaði (Kristín Egilsdóttir, 2011).   

7.1 Rekstrarframlag 

Samkvæmt upplýsingum frá Reykjavíkurborg sem gilda frá 1. janúar 2011 er 

rekstrarframlagið byggt á áætluðum heildarkostnaði við börn í borgarreknum 

leikskólum, skv. fjárhagsáætlun ársins að frádreginni húsaleigu. Rekstrarframlagið er 

tvískipt,  fjárhæð pr. barn í heildagsvistun, 6 klst eða meira og fjárhæð pr. dvalargildi. 

Tvö börn í hálfsdagsvistun reiknast sem eitt barn í heildagsvistun. Allar fjárhæðir hér að 

neðan miðast við árið 2011. 

Rekstrarframlag fyrir hvert barn er reiknað þannig út að í þann hluta heildarkostnaðar á 

ári sem er áætlaður pr. barn er deilt með áætluðum fjölda heildagsplássa í borgarreknu 

leikskólunum. Hámarksgreiðsla foreldra skv. gjaldskrá Leikskólasviðs margfölduð með 

2,15 er síðan dregin frá til að fá út rekstrarframlag ársins. Mánaðarlegt rekstrarframlag 

fyrir hvert barn nemur síðan 1/11 af þessari upphæð því ekki er greitt fyrir júlí mánuð.  

Rekstrarframlag pr. barn á mánuði (í 11 mánuði á ári) Fjárhæð 

Pr. barn á mánuði, fyrir 6 klst. dvöl á dag eða lengur 33.521 kr. 

Pr. barn á mánuði, fyrir 5,5 klst. dvöl á dag eða skemmri 16.761 kr. 
 
Tafla 7. Rekstrarframlag Reykjavíkurborgar pr. barn á mánuði.  



27 

 

Framlag fyrir hvert dvalargildi er reiknað þannig út að í þann hluta heildarkostnaðar án 

húsaleigu á ári sem er áætlaður pr. dvalargildi er deilt með áætluðum fjölda dvalargilda í 

borgarreknum leikskólum. Fjöldi dvalargilda fyrir hvert barn fer eftir fjölda 

dvalarstunda og aldri barns. Vistunartími á dag er margfaldaður með barngildisstuðli, 

þ.e. 1 árs barn í 8 klst vistun er með 16 dvalargildi (2*8= 16) Af árlegum styrkgrunni er 

dreginn frá hámarksgreiðsla foreldra á ári skv. gjaldskrá Leikskólasviðs margfölduð með 

2,15. Mánaðarlegt rekstrarframlag fyrir hvert dvalargildi nemur svo 1/11 af þessari 

upphæð.  

Rekstrarframlag á mánuði (í 11 mánuði á ári) Fjárhæð 
 

Pr. dvalargildi á mánuði 7.395 kr. 
 
Tafla 8. Rekstrarframlag Reykjavíkurborgar á mánuði pr. dvalargildi 

Miðað er við að hlutfall fagmenntaðs starfsfólks í leikskólunum sé 64,5%, ef frávik er frá 

hlutfallinu er það reiknað til hækkunar eða lækkunar um 0,294%.  

Reykjavíkurborg veitir einnig húsnæðisframlag en þá er áætlaður húsaleigukostnaður 

allra borgarrekinna leikskóla á ári deildur með áætluðum fjölda heildagsplássa barna í 

leikskólum borgarinnar. Mánaðarlegur húsnæðisstyrkur fyrir hvert barn er 1/11 af 

árlegum húsnæðisstyrk því ekki er greitt út fyrir júlí mánuð.  

Húsnæðisstyrkur Fjárhæð pr. barn á mánuði 
Leikskóli sem fékk stofnstyrk fyrir meira en  tíu árum 
síðan eða hefur ekki fengið stofnstyrk.  16.496 kr.  

Leikskóli sem fékk stofnstyrk fyrir minna en tíu árum 
síðan 

11.547 kr.  

Leikskólar sem eru í húsnæði í eigu Reykjavíkurborgar 
og greiða ekki leigu fyrir afnot þess.  0 kr 

 

Tafla 9. Húsnæðisstyrkur Reykjavíkurborgar á mánuði pr. barn 

(Kristín Egilsdóttir, 2011) 
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Tafla 10. Dæmi um útreikninga á framlagi LSR með börnum á sjálfstætt starfandi leikskólum  

Samkvæmt skýrslu frá Leikskólasviði Reykjavíkurborgar um raunkostnað við 

leikskólapláss í Reykjavík árið 2011, er áætlaður kostnaður við niðurgreiðslu 

leikskólabarna að meðaltali 114.927 kr. á mánuði fyrir hvert barn.  

Árið 2010 var rekstrarkostnaður Sveitarfélagsins Árborgar vegna leikskólabarna í 

sveitarfélaginu að meðaltali 115.791 kr. á hvert barn á mánuði. Þessar upphæðir eru 

mjög svipaðar á milli sveitarfélaganna þó að Reykjavíkurborg sé með mun breiðari 

aldurshóp en Árborg því nokkrir ungbarnaleikskólar eru starfræktir í Reykjavík en 

enginn í Árborg.   

Niðurgreiðsla fyrir yngstu börnin í Reykjavík er að meðaltali 161.750 kr. á mánuði en 

niðurgreiðsla fyrir eldri börnin eru að meðaltali 89.005 kr. á mánuði.  Reykjavíkurborg 

virðist því vera að ná mun meiri hagræðingu í rekstrinum en Sveitarfélagið Árborg 

(Kristín Egilsdóttir, 2011).  
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8. Fjárhagsáætlun 

Skýrsluhöfundur reyndi eftir bestu getu að fara varlega í alla útreikninga en taldi 

raunhæft að miða við að 35 börn dvelji á leikskólanum hverju sinni og að starfsmenn 

fyrirtækisins verði sjö talsins. Einnig er gert ráð fyrir að leikskólinn verði lokaður í júlí 

og því koma engar tekjur inn þann mánuðinn.  

Höfundur gerir ráð fyrir 2,5% hækkun á milli ára vegna verðlagsbreytinga, bæði í tekjum 

og gjöldum en þar er verið að miða við verðbólgumarkmið Seðlabanka Íslands. Afskriftir 

eru 15% jafnar afskriftir á ári og haldast þær óbreyttar fyrstu 3 árin þar sem ekki er gert 

ráð fyrir auka fjárfestingum á því tímabili.  

8.1 Stofnkostnaður 

Stofnkostnaður við ungbarnaleikskólann hefur verið vandlega reiknaður. Litið var í öll 

horn til að fá niðurstöður sem sýndu raunverulegan kostnað. Höfundur fékk tilboð og 

verð hjá ýmsum fyrirtækjum og heildverslunum. Veraldarvefurinn var einnig mikið 

notaður til þess að finna hin ýmsu tæki og tól og verð á þeim. Kostnaðurinn hefur verið 

sundurliðaður í nokkra flokka svo gott sé að sjá hvaða liðir eru stærstir. 

 

Tæki og fylgihlutir            1.466.284      

Innréttingar og húsgögn               390.785      

Áhöld til matreiðslu               103.831      

Borðbúnaður og áhöld við framleiðslu                 67.950      

Hreinlætisvörur ofl                 74.113      

Garður               987.652      

Innréttingar               198.751      

Annað               400.000      

Leyfisgjöld               306.513      

ALLS:            3.995.879      
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Mynd 6. Skipting á stofnkostnaði 

Eins og sjá má á töflunni hér fyrir ofan, þá er gert ráð fyrir að stofnkostnaðurinn sé um 

3,3 milljónir króna en til viðbótar er sérstakur liður „annað“ sem inniheldur 400 þúsund 

krónur. Honum er ætlað að mæta þeim viðbótarkostnaði sem gæti fallið til, við 

undirbúning opnunarinnar. Eins og búist var við voru tæki og tól í húsnæðinu ásamt 

leiktækjum í garðinum stærsti hluti stofnkostnaðarins. Í flokknum leyfisgjöld er gert ráð 

fyrir rekstrarleyfi, starfsleyfi og eftirlitsgjöldum fyrsta árið ásamt kostnaði við að stofna 

eignarhaldsfélag.  

8.2 Fjármögnun 

Skýrsluhöfundur gerir ráð fyrir 2,4 milljónum í hlutafé í upphafi og að restin verði 

fjármögnuð með tveggja milljóna króna bankaláni til fjögurra ára. Þegar lánið var 

reiknað út voru vextir landsbankans 8,9% á óverðtryggðum lánum í flokki 3. Fyrsta 

afborgun lánsins er 56.500 kr. en lækkar svo smátt og smátt og endar í 41.976 kr.  

8.3 Rekstrarkostnaður 

Rekstrarkostnaður er reiknaður á ársgrundvelli og eftirfarandi tölur miðast við fyrsta 

árið í rekstri, þ.e. árið 2013. Langstærsti þátturinn er launakostnaður og þar á eftir 
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kemur, fæðiskostnaður og húsaleiga.  Aðrir liðir eru til að mynda tryggingar, mánaðarleg 

áskrift af netbókhaldi, rafmagn, sími og sorplosun. Höfundur leitaði að hentugu 

bókhaldskerfi sem hvorki er of dýrt, né óþarfa stórt fyrir lítið fyrirtæki sem þetta. Fyrir 

valinu varð bókhaldskerfi sem keypt er með áskrift af netbokhald.is, mánaðarleg áskrift 

er 8.772 kr. (Netbókhald, e.d.). 

Skýrsluhöfundur taldi réttast að bæta við 400.000 kr. í ófyrirsjáanlegan kostnað á hverju 

ári. Einnig er gert ráð fyrir að 2,5% hækkun verði á milli ára, bæði í kostnaði og tekjum 

fyrirtækisins en höfundur er þar að miða við verðbólgumarkmið Seðlabanka Íslands.   

Fastur kostnaður á ári 

  Húsaleiga 

Verð pr. Fermeter                     975      

Fermetrafjöldi                     259      

Samtals húsaleiga               252.525      

Húsaleiga á ári            3.030.300      

Tryggingar               176.041      

Sorplosun                 95.096      

Netbókhald               105.264      

Sími og Internet               120.000      

Skrifstofuvörur                 60.000      

Laun           22.662.187      

Launatengd gjöld            4.573.229      

FK á ári           30.822.118      

FK í júlí               252.525      

FK á mánuði            2.779.054      
 
 
 

Breytilegur kostnaður á ári 

Rafmagn                        120.000      

Hiti                        120.000      

Hreinlætis- og pappírsvörur                          67.939      

Annar ófyrirsjáanlegur kostnaður                        400.000      

Fæðiskostnaður                     5.746.440      

  Bk á ári                      6.454.379      

Bk í júní                        240.000      

Bk alla mán nema júní                       6.214.379      
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8.3.1 Launakostnaður 

Eins og fram hefur komið er áætlað að starfsmenn leikskólans verði samtals sjö. Ætlunin 

er að helmingur þeirra sem starfa við barnagæslu verði menntaðir leikskólakennarar. 

Sjöundi starfsmaðurinn mun sjá um eldhús og bókhald. 

Þar sem eigendur fyrirtækisins verða þrír telur skýrsluhöfundur að ekki sé raunhæft að 

eigendur reikni á sig hærri laun en 300.000 kr. á mánuði. Leikskólakennararnir fá um 

275.000 kr. á mánuði og fer sú upphæð eftir kjarasamningum leikskólakennara. 

Leiðbeinendur munu hinsvegar fá um 212.000 kr. á mánuði.  

 Eigandi 1- Mánaðarlaun              300.000      

   Eigandi 2- Mánaðarlaun              300.000      

   Eigandi 3- Mánaðarlaun              300.000      

   Leikskólakennari- x              275.308      

   Leikskólakennari- y              275.308      

   Fóstra-  x, persónuálagsstig 1              207.665      

   Fóstra - y, persónuálagsstig 2              211.737      

  

 
        1.870.018      

 Orlof 10,17%              190.181      

   Laun alls á mán          2.060.199      

 Laun alls á ári        22.662.187      

   Launatengd gjöld  
  Tryggingagjald              178.207      

 Mótframlag í lífeyrissjóð              164.816      

 Stéttarfélög ofl.                28.843      

 Endurhæfingasjóður                  2.678      

 Séreignarsparnaður                 41.204      

 Launatengd gjöld alls á mán              415.748      

 Launatengd gjöld alls á ári          4.573.229      

   Samtals laun og launatengd gjöld á mánuði          2.475.947      

   Samtals laun og launatengd gjöld á ári        27.235.417      

 
Tafla 11. Launaútreikningur 
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Samkvæmt þessum útreikningum munu laun og launatengd gjöld vera rúmar tuttugu og 

sjö milljónir á ári sem er stærsti útgjaldaliðurinn. 

8.4 Tekjuáætlun 

Samkvæmt Halldóru Sif Jóhannsdóttur, dagmóður í Sveitarfélaginu Árborg eru 

dagforeldrar í sveitarfélaginu almennt að taka 80-85 þúsund krónur á mánuði fyrir átta 

tíma dagvistun. Innifalið í því verði er fæði allan daginn. Foreldrar geta síðan sótt um 

niðurgreiðslu hjá sveitarfélaginu en hámarksendurgreiðsla fyrir barn hjá dagforeldri er 

sem hér segir:  

 Fyrir fjögurra tíma vistun 13.500 kr. 

 Fyrir fimm tíma vistun 16.875 kr.  

 Fyrir sex tíma vistun 20.250 kr.  

 Fyrir sjö tíma vistun 23.625 kr.  

 Fyrir átta tíma vistun og meira 27.000 kr.  

Tafla 12. Niðurgreiðslur Sveitarfélagsins Árborgar vegna dagvistunar ungbarna. 

Einnig er veittur systkinaafsláttur milli leikskóla og dagforeldra og skólavistunar og 

kemur afslátturinn á leikskólann. Hlutfall afsláttar er 25% með öðru barni og 100% með 

þriðja barni (Sveitarfélagið Árborg, e.d.).  

Áætlað er að dvalargjald hvers barns á ungbarnaleikskólanum verði svipað því sem 

gengur og gerist hjá dagforeldrum í sveitarfélaginu eða um 82.000 kr. á mánuði frá 8-16. 

Skýrsluhöfundur telur að það muni ekki koma niður á aðsókn í skólann svo lengi sem að 

sveitarfélagið sé reiðubúið að koma til móts við foreldra með niðurgreiðslu líkt og gert 

er hjá dagforeldrum og öðrum leikskólum á svæðinu ellefu mánuði ársins. Kostnaður 

foreldra fyrir átta tíma dagvistun mun því verða 55.000 kr. á mánuði miðað við að 

foreldrar fái 27.000 kr. í niðurgreiðslu.  

Höfundur telur að hæfilegt sé að áætla að 35 börn dvelji hverju sinni í leikskólanum. Þau 

börn sem þurfa fulla dagvistun munu ganga fyrir en svo verður fyllt uppí með 

hálfsdagsvistun sem er frá 8-12 eða 12-16. Leikskólinn verður lokaður í júlí líkt og aðrir 

leikskólar á svæðinu og greiða foreldrar ekki fyrir þann mánuð. Þau börn sem mæta 

klukkan átta fá morgunmat þegar þau koma og hádegismat sem er afgreiddur klukkan 

11.30. Einnig verður boðið uppá 2 aukakorter á dag, korter fyrir átta til átta og frá fjögur 

til korter yfir fjögur. Áætlað er að eitt korter muni kosta 2.000 krónur á mánuði. 
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Mánaðargjald allan daginn  
              
82.000  kr.      

Mánaðargjald hálfan daginn   41.000  kr.     

Auka korter á dag      2.000  kr.    á mánuði  
 
Tafla 13. Áætluð leikskólagjöld 

Skýrsluhöfundur áætlar að beinar tekjur af leikskólagjöldum muni nema 2.870.000 kr. á 

mánuði svo lengi sem að 35 pláss séu nýtt og að foreldrar fái jafn háa endurgreiðslu frá 

sveitarfélaginu og þeir fá sem eru með börn hjá dagforeldri. 

Áætlaður fjöldi barna                           43           Tekjur  

 Áætlaður fjöldi barna í fullri dagvistun                            27           2.214.000  kr.    

 Áætlaður fjöldi barna í hálf dagsvistun                            16             656.000   kr. 

 Áætlað að 12 börn séu með 2 auka korter á dag                            12               48.000   kr.   

 Heildartekjur á mánuði  
 

     2.870.000 kr.    

 
Tafla 14. Áætlaðar tekjur án aukaniðurgreiðslna 

 

8.4.1 Niðurgreiðslur 

Í Sveitarfélaginu Árborg voru 536 börn frá aldrinum tveggja- til sex ára í sex leikskólum 

árið 2010. Sveitarfélagið borgaði að meðaltali 115.791 kr. á mánuði með hverju barni 

þegar leikskólagjöld höfðu verið dregin frá (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2011).  

 

Tafla 15. Rekstrarkostnaður leikskóla í Sveitarfélaginu Árborg.  

Þar sem engar samþykktir eru til hjá Sveitarfélaginu Árborg varðandi einkarekna 

leikskóla tók skýrsluhöfundur þá ákvörðun að reikna tekjuhliðina út frá tveimur 

aðferðum. Fyrri aðferðin er byggð á þeirri aðferð sem nú er notuð hjá Sveitarfélaginu 

Árborg varðandi niðurgreiðslu dagvistunargjalda hjá dagforeldrum. Þar er gert ráð fyrir 

að foreldrar borgi fullt leikskólagjald til leikskólans og sæki svo um niðurgreiðslu hjá 

sveitarfélaginu.  



35 

 

Eins og sjá má á rekstraráætlun fyrsta árs hér fyrir neðan gengur reksturinn ekki upp ef 

tekjurnar koma eingöngu frá skólagjöldum. Rekstur sem þessi þarf augljóslega að fá 

utanaðkomandi aðstoð því strax eftir fyrsta árið er rekstrarhallinn orðinn mikill. 

 

  Rekstraráætlun ársins 2013   

      

      

    Samtala fyrir árið 

 Rekstrartekjur      

   Leikskólagjöld                     31.570.000      

  
 

  

   Heildar rekstrartekjur                     31.570.000      

      

 Rekstrargjöld      

   Fastur kostnaður                     30.822.118      

   Breytilegur kostnaður                     10.654.899      

   Afskriftir                           599.382      

   Alls rekstrargjöld                     42.076.398      

  
 

  

   Rekstrartap  -                 10.506.398      

  
 

  

   Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)    

   Vextir af langtímaskuldum  -                       157.604      

   Aðrir vextir    

  
 

-                       157.604      

  
 

  

  
Hagnaður/ tap af reglulegri starfsemi fyrir 
skatta  -                 10.664.003      

  Tekjuskattur                                         -      

      

   Tap tímabilsins  -                 10.664.003      

 

Tafla 16. Áætluð rekstraráætlun ársins 2013, án aukaniðurgreiðslna. 

Seinni útreikningarnir ganga út á það að finna hvað þarf til að viðskiptahugmyndin gangi 

upp. Skýrsluhöfundur gefur sér að sveitarfélagið muni koma þar að með auka 

niðurgreiðslu.  Höfundur telur að eðlilegt sé að miða við u.þ.b 15% ávöxtunarkröfu á 

eigið fé.   

Samkvæmt útreikningum er áætlað að fyrirtækið þurfi að vera með 3.878.750 kr. í tekjur 

á mánuði svo reksturinn gangi upp miðað við fyrr nefndar forsendur, þ.e fjölda barna og 

fjölda kennara.  
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Útreikningarnir hér að neðan miðast við að fullt leikskólagjald sé 55.000 kr. í stað 

82.000 kr. Þá er gert ráð fyrir að leikskólinn fái 27.000 kr. í niðurgreiðslu á hvert barn í 

stað foreldra og það sem vantar uppá til þess að reksturinn gangi upp miðað við áður 

nefndar forsendur eru  27.450 kr. á hvert barn.  

Áætlaður fjöldi barna            Tekjur  

 Áætlaður fjöldi barna í fullri dagvistun      27           1.485.000 kr.     

 Áætlaður fjöldi barna í hálf dagsvistun      16             440.000   kr.   

 Áætlað að 12 börn séu með 2 auka korter á dag      12               48.000    kr. 

 Niðurgreiðslur sveitarfélagsins      35             945.000    kr.  

 Auka niðurgreiðslur sveitarfélagsins     35             960.750    kr.  

   
 Heildartekjur á mánuði  

 
     3.878.750   kr.  

 

Miðað við þessa útreikninga yrðu árstekjur fyrirtækisins 42.666.250 krónur, það myndi 

dekka allan rekstrarkostnað ársins miðað við fyrrnefndar forsendur.  

  Rekstraráætlun ársins 2013   

      

    Samtala fyrir árið 

 Rekstrartekjur      

   Leikskólagjöld og niðurgreiðsla                 42.666.250      

  
 

  

   Heildar rekstrartekjur                 42.666.250      

 Rekstrargjöld                                         

   Fastur kostnaður                 30.822.118      

   Breytilegur kostnaður                 10.654.899      

   Afskriftir                      599.382      

   Alls rekstrargjöld                 42.076.398      

  
 

                                      

   Rekstrarhagnaður                      589.852      

  
 

                                      

   Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)                                        

   Vextir af langtímaskuldum  -                   157.604      

   Aðrir vextir    

  
 

-                   157.604      

  
 

                                     

   Hagnaður/Tap                      432.247      

   Tekjuskattur    

   Hagnaður /Tap tímabilsins                      345.798      
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8.4.2 Svartsýn- og bjartsýn spá 

Til að átta sig á því hvaða áhrif það hefði á reksturinn ef færri eða fleiri börn væru á 

leikskólanum er gott að setja upp svartsýnis- og bjartsýnisspá.  

Raunsæ spá er miðuð við að 35 nemendur séu á leikskólanum hverju sinni. Svartsýn spá 

sýnir tekjur og gjöld miðað við 29 börn og bjartsýn spá er miðuð við 41 barn.  

Bjartsýna spáin gefur okkur tekjur uppá rúmlega 4,5 milljónir á mánuði. Fasti 

kostnaðurinn verður þá 270.691 kr. hærri en raunsæja spáin þar sem gert er ráð fyrir að 

bæta þurfi einum ófaglærðum starfsmanni við. Fæðiskostnaður hækkar hinsvegar um 

83.172 kr. á mánuði.  

Í svartsýnu spánni lækka tekjurnar niður í tæpar 3,2 milljónir og fasti kostnaðurinn 

lækkar um 358.864 kr. á mánuði sem eru laun eins leikskólakennara. Eins lækkar 

fæðiskostnaðurinn um 83.172 kr. á mánuði.  

Ljóst er að svartsýna spáin myndi aldrei ganga upp nema með hærri niðurgreiðslum frá 

sveitarfélaginu en með bjartsýnu spánni myndi hagnaður fyrirtækisins aukast talsvert.  

Rekstraráætlun fyrir einn mánuð       

 
      

   Svartsýn spá   Raunsæ spá Bjartsýn spá 

 Rekstrartekjur        

 Leikskólagjöld og niðurgreiðsla             3.182.950              3.878.750              4.515.150      

 Heildar rekstrartekjur             3.182.950              3.878.750              4.515.150      

  
Rekstrargjöld        

 Fastur kostnaður             2.420.190              2.779.054              3.049.745      

 Breytilegur kostnaður                863.637                 946.809              1.029.981      

 Afskriftir                   49.948                    49.948                    49.948      

 Alls rekstrargjöld             3.333.775              3.775.811              4.129.675      

 
      

 Rekstrarhagnaður  -             150.825                 102.939                 385.475      

 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)        

 Vextir af langtímaskuldum  -               14.833      -            14.833      -            14.833      

 
-               14.833      -            14.833      -            14.833      

 
      

 Hagnaður/Tap  -             165.659                    88.105                 370.642      

 Tekjuskattur        

 Hagnaður /Tap tímabilsins  -             165.659                    88.105                 370.642      
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 Greiðsluáætlun (sjóðsstreymi) 2013   Svartsýn spá   Raunsæ spá Bjartsýn spá 

        

Innborgað - leikskólagjöld            3.182.950              3.878.750              4.515.150      

Innborgaðar tekjur samtals            3.182.950              3.878.750              4.515.150      

        

Greidd vörukaup -             562.042      -          478.870      -          395.698      

Greiddur fastur kostnaður -         2.420.190      -      2.779.054      -      3.049.745      

Greiddur breytilegur kostnaður -             467.939      -          467.939      -          467.939      

Greiddir vextir -               14.833      -            14.833      -            14.833      

Greidd rekstrargjöld samtals -         3.465.004      -      3.740.696      -      3.928.216      

        

Handbært fé frá rekstri -             282.054                 138.054                 586.934      

        

Fjármögnunarhreyfingar       

Greidd afborgun af langtímaláni                  41.667                    41.667                    41.667      

                   41.667                    41.667                    41.667      

        

Hækkun (lækkun) handbærs fjár -             240.388                 179.720                 628.601      

Handbært fé í árslok -             240.388                 179.720                 628.601      

    

    Tafla 17. Bjartsýn- og svartsýn spá um tekjur leikskólans.  

 

8.5 Núllpunktsgreining 

Þar sem að svartsýna spáin hér að ofan sýnir töluvert tap, telur skýrsluhöfundur 

skynsamlegt að framkvæma núllpunktsgreiningu til að finna út hvar reksturinn nær 

jafnvægi, þ.e finna út hver lágmarkssalan þarf að vera svo hægt sé að greiða allan fasta 

kostnað og breytilegan kostnað. Raun afkoma næst þegar búið er að gera ráð fyrir 

afskriftum, fjármagnskostnaði og sköttum.  

Formúlan fyrir núllpunkti er: Fastur kostnaður/(Söluverð – Breytilegur 

kostnaður) 

Útreikningarnir hér að neðan sýna að núllpunkturinn er í 33,67. Það þurfa því 34 börn 

að vera á leikskólanum svo fyrirtækið verði ekki rekið með tapi miðað við allar 

fyrrgreindar forsendur.  
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Núllpunktsgreining - meðalverð - 1 ár 

    

Meðalverð á einingu         1.219.036 kr./einingu     

Fastur kostnaður              30.822  þús. kr.      

Breytilegur kostnaður            304.426 kr./einingu     

Núllpunktur - seldar einingar                 33,70      
 

Tafla 18. Núllpunktsgreining á fjölda barna í leikskólanum 

 

 

Mynd 7. Núllpunktsgreining 
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9. Áhætta og óvissa í rekstrinum 

Efnahagsástand landsins hefur ekki verið með besta móti síðan seinnipart árs 2008. 

Mikið atvinnuleysi hefur ríkt í landinu, íslenska krónan verið óstöðug og óvissa ríkt í 

stefnu stjórnvalda. Allt bendir samt til þess að ástandið sé á betri veg þó óvissa ríki enn 

(Seðlabanki Íslands, 2011). 

Höfundur telur að mikil áhætta fylgi rekstri sem þessum því þó að markhópurinn virðist 

stór er ekki öruggt að öll plássin á leikskólanum verði fullnýtt. Þrjátíu og fjögur pláss 

þurfa að vera nýtt svo reksturinn verði í jafnvægi eins og núllpunktsgreiningin sýnir 

fram á. Það er frekar erfitt að meta hvort foreldrar kysu leikskólann fram yfir 

dagforeldra eða hvort leikskólinn yrði vara úrræði ef ekkert pláss fengist hjá 

dagforeldrum.   

Einnig þarf að taka inn í myndina að ekki er hægt að treysta á að allar greiðslur fyrir 

leikskólagjöld skili sér á réttum tíma eða skili sér almennt.  
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10. Niðurstöður 

Í þessari ritgerð hefur höfundur leitast við að svara rannsóknarspurningunni „Hvaða 

forsendur þurfa að vera til staðar svo hægt sé að opna einkarekinn ungbarnaleikskóla á 

Selfossi og hver þarf aðkoma sveitarfélagsins að vera?“  

Við fyrstu athugun er hugmyndin afar áhugaverð þá sér í lagi því að á Selfossi eru hvorki 

sjálfstættstarfandi leikskólar né ungbarnaleikskólar. Þörfin virðist vera til staðar fyrir 

aukna daggæslu ungbarna en ekki er gott að segja hve mörg rými þarf til að metta þann 

markað. Það er einnig erfitt að segja til um hvort foreldrar kysu almennt 

ungbarnaleikskóla sem fyrsta kost á undan dagforeldrum eða öfugt. Í könnun sem 

höfundur framkvæmdi í september kom samt sem áður í ljós að um 70% þátttakenda 

gætu hugsað sér að senda börn sín á ungbarnaleikskóla.  

Þegar höfundur fór að greina reksturinn kom fljótt í ljós að rekstur ungbarnaleikskóla 

myndi aldrei ganga upp án utanaðkomandi aðstoðar. Höfundur gerði í fyrstu ráð fyrir að 

foreldrar greiddu jafnhá gjöld og til dagforeldra og fengju síðan niðurgreiðslu frá 

sveitarfélaginu líkt og tíðkast í dag fyrir þau börn sem eru hjá dagforeldrum. Fyrsta árið 

miðað við þessar forsendur myndu strax skila tapi uppá rúmar tíu milljónir.  

Þar sem ungbarnaleikskólar eru reknir á nokkrum stöðum á landinu, þá aðallega í 

Reykjavík ákvað höfundur að skoða hvaða forsendur þyrftu að vera til staðar svo hægt 

væri að opna ungbarnaleikskóla á Selfossi. Í Reykjavík leggur Reykjavíkurborg mikið fé í 

niðurgreiðslur á einkareknum ungbarnaleikskólum. Gjöldin á þessum leikskólum eru 

samkvæmt námsskrá Leikskólasviðs Reykjavíkurborgar en sú upphæð er mun lægri 

þeirri upphæð sem skýrsluhöfundur gerir ráð fyrir á Selfossi.  

Reykjavíkurborg greiðir um 160 þúsund krónur á mánuði með hverju barni á 

ungbarnaleikskólunum á meðan höfundur gerir ráð fyrir að þurfa um 54.450 kr. í styrk 

frá sveitarfélaginu. Ástæðan fyrir þessum mikla mun er aðallega fólginn í hærri 

skólagjöldum sem höfundur gerir ráð fyrir á Selfossi ásamt lægri launa- og 

stjórnunarkostnaði sem vegur þungt í fasta kostnaðinum. Í Reykjavík eru um 4 börn á 

hvern kennara en höfundur gerir ráð fyrir að einn kennari verði með 5 börn í hópi þeirra 

yngstu og annar kennari með 7 börn í hópi þeirra elstu.  
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Höfundi er það vel ljóst að rekstur ungbarnaleikskóla á Selfossi mun seint verða arðbært 

verkefni. Margir óvissuþættir eru til staðar líkt og fjöldi barna en núllpunktsgreining 

sýndi fram á að 34 börn þyrftu að vera á leikskólanum hverju sinni ef reksturinn ætti að 

ganga upp miða við allar fyrrgreindar forsendur. Höfundur telur að ef leikskólagjöldin 

væru töluvert lægri er hjá dagforeldrum væri auðveldara að áætla að lágmarksfjöldi 

barna næðist en þá þyrfti hinsvegar að treysta enn meir á niðurgreiðslur frá 

sveitarfélaginu.   

Árið 2010 greiddi Sveitarfélagið Árborg 115 þúsund krónur með hverju leikskólabarni á 

mánuði. Niðurgreiðslur með ungbarnaleikskóla mun því alltaf verða töluvert ódýrari 

fyrir sveitarfélagið miðað við rekstur hinna leikskólanna .  

Niðurstaða verkefnisins er því sú að ekki þyki skynsamlegt að ráðast í rekstur 

ungbarnaleikskóla á Selfossi nema með fullri þáttöku sveitarfélagsins. Niðurgreiðslur frá 

sveitarfélaginu þyrftu að vera 54.450 kr. á mánuði fyrir hvert barn miðað við að 34-35 

börn væru á leikskólanum hverju sinni. Ef börnin yrðu færri en það þyrfti framlagið að 

aukast töluvert. Svartsýna spáin sýndi fram á, að ef um 29 börn væru á leikskólanum 

þyrftu niðurgreiðslur að aukast um tæp 6.000 kr. á mánuði á hvert barn. Reksturinn 

verður því alltaf háður fjölda barna og niðurgreiðslum frá sveitarfélaginu.  
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Lokaorð 

Eftir hrun fjármálakerfisins árið 2008 hafa einstaklingar, fyrirtæki, sveitarfélög og ríkið 

þurft að glíma við mikla fjárhagserfiðleika. Rekstur margra sveitarfélaga hefur verið afar 

erfiður vegna skuldsetningar liðinna ára. Þessir erfiðleikar hafa ekki farið framhjá 

Sveitarfélaginu Árborg sem hefur þurft að beita niðurskurðarhnífnum jafnt og önnur 

sveitarfélög. Það gæti því reynst erfitt að fá bæjarstjórnina til að taka þátt í verkefninu 

þó hægt sé að færa rök fyrir því að þörfin sé brýn. Með tilkomu nýs leikskóla myndu 

skapast sjö ný störf. Þar með kæmust fleiri foreldrar út á vinnumarkaðinn sem myndi 

efla og bæta lífskjör heimilinna og styrkja samfélagssjóðinn. Starfandi einstaklingar 

borga skatta og útsvar í stað þess að fá jafnvel atvinnuleysisbætur og styrki frá 

sveitarfélaginu. 
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Orðskýringar 

Barngildisstuðull:  

Áður fyrr gilti fjöldi barngilda fjölda stöðugilda við leikskóla í landinu, sú regla er fallin úr 

gildi en sum sveitarfélög notast þó enn við barngildisstuðulinn. 

Barngildi leikskólabarna reiknast þannig: 5 ára barn reiknast sem 1,0 barngildi. fjögur ára 

barn reiknast sem 1,0 barngildi. Þriggja ára barn reiknast sem 1,3 barngildi. tveggja ára barn 

reiknast sem 1,6 barngildi. Eins árs barn eða yngri reiknast sem 2,0 barngildi.  
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Viðaukar 

Rekstraráætlun ársins 2013             

              

  jan feb mar apr maí jún 

 Rekstrartekjur              

 Leikskólagjöld og niðurgreiðsla           3.878.750               3.878.750               3.878.750               3.878.750               3.878.750               3.878.750      

 
            

 Heildar rekstrartekjur           3.878.750               3.878.750               3.878.750               3.878.750               3.878.750               3.878.750      

 Rekstrargjöld              

 Fastur kostnaður           2.779.054               2.779.054               2.779.054               2.779.054               2.779.054               2.779.054      

 Breytilegur kostnaður              946.809                  946.809                  946.809                  946.809                  946.809                  946.809      

 Afskriftir                49.948                    49.948                    49.948                    49.948                    49.948                    49.948      

 Alls rekstrargjöld           3.775.811               3.775.811               3.775.811               3.775.811               3.775.811               3.775.811      

 
            

 Rekstrarhagnaður            102.939                102.939                102.939                102.939                102.939                102.939      

 
            

 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)              

 Vextir af langtímaskuldum  -             14.833      -             14.524      -             14.215      -             13.906      -             13.597      -             13.288      

 Aðrir vextir              

 
-             14.833      -             14.524      -             14.215      -             13.906      -             13.597      -             13.288      

 
            

 Hagnaður/Tap                88.105                    88.414                    88.723                    89.032                    89.341                    89.650      

 Tekjuskattur              

 Hagnaður /Tap tímabilsins                88.105                    88.414                    88.723                    89.032                    89.341                    89.650      
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Rekstraráætlun ársins 2013               

                

  júl ágú sept okt nóv des Samtala fyrir árið 

 Rekstrartekjur                

 Leikskólagjöld og niðurgreiðsla                          -               3.878.750               3.878.750               3.878.750               3.878.750               3.878.750                     42.666.250      

 
              

 Heildar rekstrartekjur                          -               3.878.750               3.878.750               3.878.750               3.878.750               3.878.750                     42.666.250      

 Rekstrargjöld                                              -      

 Fastur kostnaður              252.525               2.779.054               2.779.054               2.779.054               2.779.054               2.779.054                     30.822.118      

 Breytilegur kostnaður              240.000                  946.809                  946.809                  946.809                  946.809                  946.809                     10.654.899      

 Afskriftir                49.948                    49.948                    49.948                    49.948                    49.948                    49.948                          599.382      

 Alls rekstrargjöld              542.473               3.775.811               3.775.811               3.775.811               3.775.811               3.775.811                     42.076.398      

 
                                            -      

 Rekstrarhagnaður  -         542.473                102.939                102.939                102.939                102.939                102.939                          589.852      

 
                                            -      

 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)                                              -      

 Vextir af langtímaskuldum  -             12.979      -             12.670      -             12.361      -             12.052      -             11.743      -             11.434      -                   157.604      

 Aðrir vextir                

 
-             12.979      -             12.670      -             12.361      -             12.052      -             11.743      -             11.434      -                   157.604      

 
                                            -      

 Hagnaður/Tap  -           555.453                    90.269                    90.578                    90.887                    91.196                    91.505                          432.247      

 Tekjuskattur            -             86.449        

 Hagnaður /Tap tímabilsins  -           555.453                    90.269                    90.578                    90.887                    91.196                      5.055                          345.798      
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Greiðsluáætlun (sjóðsstreymi) 
2013  jan feb mar apr maí jún 

              

Innborgað - leikskólagjöld          3.878.750               3.878.750               3.878.750               3.878.750               3.878.750               3.878.750      

Innborgaðar tekjur samtals          3.878.750               3.878.750               3.878.750               3.878.750               3.878.750               3.878.750      

              

              

Greidd vörukaup   -           558.682      -           478.870      -           478.870      -           478.870      -           478.870      

Greiddur fastur kostnaður -        2.779.054      -        2.779.054      -        2.779.054      -        2.779.054      -        2.779.054      -        2.779.054      

Greiddur breytilegur kostnaður -           467.939      -           467.939      -           467.939      -           467.939      -           467.939      -           467.939      

Greiddir vextir -             14.833      -             14.524      -             14.215      -             13.906      -             13.597      -             13.288      

Vaxtatekjur             

Greiddir skattar             

Greidd rekstrargjöld samtals -        3.261.826      -        3.820.199      -        3.740.078      -        3.739.769      -        3.739.460      -        3.739.151      

              

Handbært fé frá rekstri           616.924                  58.551                138.672                138.981                139.290                139.599      

              

Fjárfestingahreyfingar             

Keypt fasteign             

Keypt áhöld vélar og tæki -        3.995.879                

  -        3.995.879                              -                              -                              -                              -                              -      

              

Fjármögnunarhreyfingar             

Greidd afborgun af langtímaláni -             41.667      -             41.667      -             41.667      -             41.667      -             41.667      -             41.667      

Ný langtímalán          2.000.000                

Nýtt hlutafé          2.400.000                

Yfirdráttarheimild             

Greiddur arður             

           4.358.333      -             41.667      -             41.667      -             41.667      -             41.667      -             41.667      

              

Hækkun (lækkun) handbærs fjár             979.378                    16.884                    97.005                    97.314                    97.623                    97.932      

Frá fyrri mán 0             979.378                  996.263               1.093.268               1.190.582               1.288.205      

Handbært fé í árslok           979.378                996.263             1.093.268             1.190.582             1.288.205             1.386.138      
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Greiðsluáætlun (sjóðsstreymi) 
2013  júl ágú sept okt nóv des   

                

Innborgað - leikskólagjöld                         -               3.878.750               3.878.750               3.878.750               3.878.750               3.878.750                     42.666.250      

Innborgaðar tekjur samtals                         -               3.878.750               3.878.750               3.878.750               3.878.750               3.878.750                     42.666.250      

                                              -      

                                              -      

Greidd vörukaup -           478.870                              -      -           478.870      -           478.870      -           478.870      -           478.870      -                4.868.512      

Greiddur fastur kostnaður -           252.525      -        2.779.054      -        2.779.054      -        2.779.054      -        2.779.054      -        2.779.054      -              30.822.118      

Greiddur breytilegur kostnaður -           240.000      -           467.939      -           467.939      -           467.939      -           467.939      -           467.939      -                5.387.329      

Greiddir vextir -             12.979      -             12.670      -             12.361      -             12.052      -             11.743      -             11.434      -                   157.604      

Vaxtatekjur                                             -      

Greiddir skattar                                             -      

Greidd rekstrargjöld samtals -           984.374      -        3.259.663      -        3.738.224      -        3.737.915      -        3.737.606      -        3.737.297      -              41.235.562      

                                              -      

Handbært fé frá rekstri -         984.374                619.087                140.526                140.835                141.144                141.453                       1.430.688      

                                              -      

Fjárfestingahreyfingar                                             -      

Keypt fasteign                                             -      

Keypt áhöld vélar og tæki             -                3.995.879      

                          -                              -                              -                              -                              -                              -      -                3.995.879      

                                              -      

Fjármögnunarhreyfingar                                             -      

Greidd afborgun af langtímaláni -             41.667      -             41.667      -             41.667      -             41.667      -             41.667      -             41.667      -                   500.000      

Ný langtímalán                              2.000.000      

Nýtt hlutafé                              2.400.000      

Yfirdráttarheimild                                             -      

Greiddur arður                                             -      

  -             41.667      -             41.667      -             41.667      -             41.667      -             41.667      -             41.667                       3.900.000      

                                              -      

Hækkun (lækkun) handbærs fjár -        1.026.041                  577.420                    98.859                    99.168                    99.477                    99.786                       1.334.809      

Frá fyrri mán          1.386.138                  360.097                  937.517               1.036.376               1.135.545               1.235.022                     11.638.390      

Handbært fé í árslok           360.097                937.517             1.036.376             1.135.545             1.235.022             1.334.809                     12.973.199      
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Efnahagsreikningur í árslok 2013             

              

              

              

Eignir  janúar febrúar mars  apríl maí júní 

              

Fastafjármunir             

Varanlegir rekstarfjármunir:             

Fasteign ............................................................                         -                              -                              -                              -                              -                              -      

Vélar, áhöld og búnaður .................................          3.945.931               3.895.982               3.846.034               3.796.085               3.746.137               3.696.188      

Fastafjármunir samtals          3.945.931               3.895.982               3.846.034               3.796.085               3.746.137               3.696.188      

              

              

              

Veltufjármunir             

Birgðir  ...............................................................               79.812                    79.812                    79.812                    79.812                    79.812                    79.812      

Viðskiptakröfur ................................................                         -                              -                              -                              -                              -                              -      

Handbært fé ......................................................             979.378                  996.263               1.093.268               1.190.582               1.288.205               1.386.138      

Veltufjármunir samtals          1.059.190               1.076.074               1.173.079               1.270.394               1.368.017               1.465.949      

              

              

Eignir samtals        5.005.120             4.972.056             5.019.113             5.066.479             5.114.154             5.162.137      

              

              

Eigið fé og skuldir             

              

              

Eigið fé             

Hlutafé ...............................................................          2.400.000               2.400.000               2.400.000               2.400.000               2.400.000               2.400.000      

Óráðstafað eigið fé ..........................................               88.105                  176.520                  265.243                  354.275                  443.617                  533.267      

           2.488.105               2.576.520               2.665.243               2.754.275               2.843.617               2.933.267      

Skuldir             

              

Langtímaskuldir:             



 

53 

 

Skuldir í íslenskum krónum ............................          1.458.333               1.416.667               1.375.000               1.333.333               1.291.667               1.250.000      

              

Skammtímaskuldir:             

Yfirdráttalán ......................................................             

Vörukaupaskuldir ............................................             558.682                  478.870                  478.870                  478.870                  478.870                  478.870      

Aðrar skammtímaskuldir .................................             

Næsta árs afborganir af langtímaskuldum               500.000                  500.000                  500.000                  500.000                  500.000                  500.000      

Skattar ársins ....................................................                         -                              -                              -                              -                              -                              -      

           1.058.682                  978.870                  978.870                  978.870                  978.870                  978.870      

              

              

Skuldir samtals          2.517.015               2.395.537               2.353.870               2.312.203               2.270.537               2.228.870      

              

              

Eigið fé og skuldir samtals        5.005.120             4.972.056             5.019.113             5.066.479             5.114.154             5.162.137      
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Efnahagsreikningur í árslok 
2013             

              

              

              

Eignir  júlí ágúst september október nóvember desember 

              

Fastafjármunir             

Varanlegir rekstarfjármunir:             

Fasteign ............................................................                         -                              -                              -                              -                              -                              -      

Vélar, áhöld og búnaður .................................          3.646.240               3.596.291               3.546.343               3.496.394               3.446.446               3.396.497      

Fastafjármunir samtals          3.646.240               3.596.291               3.546.343               3.496.394               3.446.446               3.396.497      

              

              

              

Veltufjármunir             

Birgðir  ...............................................................               79.812                    79.812                    79.812                    79.812                    79.812                    79.812      

Viðskiptakröfur ................................................                         -                              -                              -                              -                              -                              -      

Handbært fé ......................................................             360.097                  937.517               1.036.376               1.135.545               1.235.022               1.334.809      

Veltufjármunir samtals             439.908               1.017.329               1.116.188               1.215.356               1.314.834               1.414.620      

              

              

Eignir samtals        4.086.148             4.613.620             4.662.531             4.711.751             4.761.280             4.811.117      

              

              

Eigið fé og skuldir             

              

              

Eigið fé             

Hlutafé ...............................................................          2.400.000               2.400.000               2.400.000               2.400.000               2.400.000               2.400.000      

Óráðstafað eigið fé .......................................... -             22.185                    68.083                  158.661                  249.547                  340.743                  345.798      

           2.377.815               2.468.083               2.558.661               2.649.547               2.740.743               2.745.798      
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Skuldir 

              

Langtímaskuldir:             

Skuldir í íslenskum krónum ............................          1.208.333               1.166.667               1.125.000               1.083.333               1.041.667               1.000.000      

              

Skammtímaskuldir:             

Yfirdráttalán ......................................................             

Vörukaupaskuldir ............................................                         -                  478.870                  478.870                  478.870                  478.870                  478.870      

Aðrar skammtímaskuldir .................................             

Næsta árs afborganir af langtímaskuldum               500.000                  500.000                  500.000                  500.000                  500.000                  500.000      

Skattar ársins ....................................................                         -                              -                              -                              -                              -                    86.449      

              500.000                  978.870                  978.870                  978.870                  978.870               1.065.319      

              

              

Skuldir samtals          1.708.333               2.145.537               2.103.870               2.062.203               2.020.537               2.065.319      

              

              

Eigið fé og skuldir samtals        4.086.148             4.613.620             4.662.531             4.711.751             4.761.280             4.811.117      
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Markaðskönnun 
  

   1. Býrð þú í Sveitarfélaginu Árborg? 
  Svarmöguleikar Fjöldi Hlutfall 

Nei 23 7.74% 

Já 274 92.26% 

 
297 

 

   2. Hvað ert þú gamall/gömul? 
  Svarmöguleikar Fjöldi Hlutfall 

Yngri en 18 ára 3 1,09% 

18-25 ára 41 14,96% 

25-35 ára 150 54,74% 

35-45 ára 72 26,28% 

Eldri en 45 ára 8 2,92% 

Samtals 274 100,00% 

   

   3. Hvort ert þú karl eða kona? 
  Svarmöguleikar Fjöldi Hlutfall 

Karl 33 12% 

Kona 241 88% 

   

 
274 100% 
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4. Átt þú barn? 
  Svarmöguleikar Fjöldi Hlutfall 

Já 264 96,35% 

Nei 2 0,73% 

Ég á von á barni 2 0,73% 

Ég ætla að eignast barn í framtíðinni 6 2,19% 

Ég ætla ekki að eignast barn í framtíðinni 0 0% 

 
274 100% 

   

   5. Ert þú með barn hjá dagforeldri eða hefur þú haft barn hjá dagforeldri? 
  Svarmöguleikar Fjöldi Hlutfall 

Nei 89 32,5% 

Já 185 67,5% 

 
274 100% 

   

   6. Telur þú að þörf sé á aukinni daggæslu fyrir börn á aldrinum átta mánaða til tveggja ára í 
Sveitafélaginu Árborg? 

  Svarmöguleikar Fjöldi Hlutfall 

Já 193 70% 

Nei 18 7% 

Veit ekki 63 23% 

 
274 100% 

    
 
 
 
 

  



 

58 

 

 

7. Áttir þú í erfiðleikum með að fá pláss fyrir barn þitt hjá dagforeldri? 
  Svarmöguleikar Fjöldi Hlutfall 

Nei 123 45% 

Já 43 16% 

Veit ekki 18 7% 

Ekkert svar 90 33% 

 
274 100% 

   

   8. Hefðir þú áhuga á að senda barn þitt á ungbarnaleikskóla fyrir börn á aldrinum átta mánaða til tveggja 
og hálfs árs ef sú þjónusta væri í boði? 

  Svarmöguleikar Fjöldi Hlutfall 

Nei 20 7% 

Já 189 69% 

Alveg eins 27 10% 

Það fer eftir verði 38 14% 

 
274 100% 

   

   9. Hefðir þú áhuga á að senda barn þitt á ungbarnaleikskóla fyrir börn á aldrinum átta mánaða til tveggja 
og hálfs árs ef sú þjónusta væri í boði? 

  Svarmöguleikar Fjöldi Hlutfall 

Já ef kostnaður væri ekki meiri en hjá dagforeldri 14 37% 

Já en aðeins ef kostnaður væri minni en hjá dagforeldri 24 63% 

 
38 100% 
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     Rekstraráætlun       

        

 Rekstrartekjur  2013 2014 2015 

 Leikskólagjöld og niðurgreiðslur        42.666.250          43.732.906           44.826.229      

        

 Heildar rekstrartekjur        42.666.250          43.732.906           44.826.229      

        

 Rekstrargjöld        

 Fastur kostnaður        30.822.118          31.592.670           32.382.487      

 Breytilegur kostnaður        10.654.899          10.921.271           11.194.303      

 Afskriftir             599.382               599.382                599.382      

 Alls rekstrargjöld        42.076.398          43.113.324           44.176.172      

        

        

 Rekstrarhagnaður (tap)             589.852             619.582              650.057      

        

        

 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)        

 Vextir af langtímaskuldum  -         157.604      -        113.104      -          68.604      

 Aðrir vextir        

 Arður af hlutabréfum        

  -         157.604      -        113.104      -          68.604      

        
 Hagnaður (tap) af reglulegri starfsemi fyrir 
skatta             432.247               506.478                581.452      

 Tekjuskattur  -           86.449      -        101.296      -        116.290      

        

 Hagnaður tímabilsins             345.798               405.183                465.162      
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Greiðsluáætlun 
(sjóðsstreymi)            2013         2014            2015 

        

Innborgað - leikskólagjöld           42.666.250             43.732.906               44.826.229      

Innborgaðar tekjur samtals           42.666.250             43.732.906               44.826.229      

        

        

Greidd vörukaup -           4.868.512      -       5.399.259      -          5.534.241      

Greiddur fastur kostnaður -         30.822.118      -     31.592.670      -        32.382.487      

Greiddur breytilegur kostnaður -           5.387.329      -       5.522.012      -          5.660.063      

Greiddir vextir -              157.604      -          113.104      -               68.604      

Vaxtatekjur       

Greiddir skattar   -            86.449      -             101.296      

Greidd rekstrargjöld samtals -         41.235.562      -     42.713.496      -        43.746.690      

        

Handbært fé frá rekstri           1.430.688            1.019.411               1.079.539      

        

Fjárfestingahreyfingar       

Keypt fasteign       

Keypt áhöld vélar og tæki -           3.995.879          

  -           3.995.879          

        

Fjármögnunarhreyfingar       

Greidd afborgun af langtímaláni -              500.000      -          500.000      -             500.000      

Ný langtímalán             2.000.000          

Nýtt hlutafé             2.400.000          

Yfirdráttarheimild       

Greiddur arður       

              3.900.000      -          500.000      -             500.000      

        

Hækkun (lækkun) handbærs fjár             1.334.809                  519.411                    579.539      

Frá fyrri mán           11.638.390               6.478.443                 6.584.327      

Handbært fé í árslok        12.973.199            6.997.853               7.163.866      
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Útreikningur lána 

tímab. Höfuðstóll afborgun vextir alls greitt 

1            2.000.000                      41.667                      14.833                      56.500      

2            1.958.333                      41.667                      14.524                      56.191      

3            1.916.667                      41.667                      14.215                      55.882      

4            1.875.000                      41.667                      13.906                      55.573      

5            1.833.333                      41.667                      13.597                      55.264      

6            1.791.667                      41.667                      13.288                      54.955      

7            1.750.000                      41.667                      12.979                      54.646      

8            1.708.333                      41.667                      12.670                      54.337      

9            1.666.667                      41.667                      12.361                      54.028      

10            1.625.000                      41.667                      12.052                      53.719      

11            1.583.333                      41.667                      11.743                      53.410      

12            1.541.667                      41.667                      11.434                      53.101      

13            1.500.000                      41.667                      11.125                      52.792      

14            1.458.333                      41.667                      10.816                      52.483      

15            1.416.667                      41.667                      10.507                      52.174      

16            1.375.000                      41.667                      10.198                      51.865      

17            1.333.333                      41.667                        9.889                      51.556      

18            1.291.667                      41.667                        9.580                      51.247      

19            1.250.000                      41.667                        9.271                      50.938      

20            1.208.333                      41.667                        8.962                      50.628      

21            1.166.667                      41.667                        8.653                      50.319      

22            1.125.000                      41.667                        8.344                      50.010      

23            1.083.333                      41.667                        8.035                      49.701      

24            1.041.667                      41.667                        7.726                      49.392      

25            1.000.000                      41.667                        7.417                      49.083      

26               958.333                      41.667                        7.108                      48.774      

27               916.667                      41.667                        6.799                      48.465      

28               875.000                      41.667                        6.490                      48.156      

29               833.333                      41.667                        6.181                      47.847      

30               791.667                      41.667                        5.872                      47.538      

31               750.000                      41.667                        5.562                      47.229      

32               708.333                      41.667                        5.253                      46.920      

33               666.667                      41.667                        4.944                      46.611      

34               625.000                      41.667                        4.635                      46.302      

35               583.333                      41.667                        4.326                      45.993      

36               541.667                      41.667                        4.017                      45.684      

37               500.000                      41.667                        3.708                      45.375      

38               458.333                      41.667                        3.399                      45.066      

39               416.667                      41.667                        3.090                      44.757      

40               375.000                      41.667                        2.781                      44.448      

41               333.333                      41.667                        2.472                      44.139      

42               291.667                      41.667                        2.163                      43.830      

43               250.000                      41.667                        1.854                      43.521      



62 

 

44               208.333                      41.667                        1.545                      43.212      

45               166.667                      41.667                        1.236                      42.903      

46               125.000                      41.667                          927                      42.594      

47                 83.333                      41.667                          618                      42.285      

48                 41.667                      41.667                          309                      41.976      
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Fjöldi barna á leikskólum í sveitarfélaginu Árborg 

 
 
 
Tilboð frá Tryggingamiðstöðinni 
 
 
Sæll Kristján 
Ingunn Helgadóttir heiti ég 
 
Ég er að skrifa BS lokaverkefnið mitt í viðskiptafræði sem er viðskiptaáætlun fyrir einkarekinn 
ungbarnaleikskóla hér á Selfossi.  
Gætirðu gefið mér tilboð í tryggingar. Þá allar þær sem leikskólar þurfa að hafa, þú hefur væntanlega 
meira vit á þessu en ég :)  
en þetta eru samtals 35 börn og 9 starfsmenn og svo er garður með leiktækjum.  
 
Bestu kveðjur 
Ingunn 

 

Sæl aftur Ingunn.          

Ég sendi þér hér dæmi um tryggingar fyrir ungbarnaleikskóla,   sjá meðfylgjandi viðhengi.  

Ég set þarna inn þær tryggingar sem svona fyrirtæki gæti tekið og miða þá við að þeir leigi húsnæði og 

eigandinn tryggi það. Þetta er lausafé, starfsmenn, ábyrgðartrygging vegna rekstursins og 

rekstarstöðvunartrygging.    

Þetta er uppsett dæmi og kemur út með 176.041  á ári.         Veit ekki hvort þessar tölur passa alveg en 

þetta er svona 150-200 þús króna pakki á ári.  

 Vonandi hjálpar þetta þér.                 

2010 
4 
Klst 

5 
Klst 

6 
Klst 

7 
Klst 

8 
Klst 

9 Klst eða 
lengur Samt. 

Sveitarfélagið Árborg Leikskólinn Álfheimar 2 1 7 19 50 12 91 

Sveitarfélagið Árborg Leikskólinn Árbær 2 4 11 22 52 32 123 

Sveitarfélagið Árborg Leikskólinn Brimver 1 0 4 6 10 13 34 

Sveitarfélagið Árborg Leikskólinn Hulduheimar 8 4 15 26 67 11 131 

Sveitarfélagið Árborg Leikskólinn Jötunheimar 4 2 16 27 75 8 132 

Sveitarfélagið Árborg Leikskólinn Æskukot 0 0 4 4 16 1 25 

Samtals fjöldi barna             536 
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Rafmagn og hiti 

Samtal við starfsmann hjá Selfossveitum vegna rafmagns og hita.  

Ingunn: Sæl Fríða, Ingunn heiti ég, ég er að skrifa BS ritgerðina mína og vantar svo að fá að vita hve mikill 

rafmagns- og hitakostnaður er á húsnæðinu sem gamli leikskólinn, Glaðheimar voru í.  

Fríða: Já ég skal skoða það, ertu þá bara að meina bara svona sirka? 

Ingunn: Já, þetta þarf ekkert að vera nákvæmt upp á krónu, bara svona svo ég geti miðað við eitthvað.  

Fríða: Þetta er í kringum 10 þúsund krónur á mánuði fyrir rafmagn og svipað fyrir hita. Þannig að þetta er 

u.þ.b 20 þúsund krónur saman á mánuði.  

Ingunn. Já ok, frábært, kærar þakkir fyrir þetta. 

Fríða: Ekkert mál, gangi þér vel.  

 

 

Vaxtatafla Landsbankans 
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Bréf til fjármálastjóra Sveitarfélagsins Árborgar 

Sæl Ingibjörg 

Ingunn Helgadóttir heiti ég. Ég er að vinna í lokaritgerðinni minni og í meðfylgjandi 

skjali er rekstrarkostnaður leikskólanna í Árborg. Getur þú sagt mér hvort 

húsnæðiskostnaður sé inní þessum tölum? 

Geturðu líka sagt mér hvort þetta sé sá kostnaður sem stendur eftir, eftir að foreldrar 

hafa greitt leikskólagjöldin? Eða er þetta heildarkostnaður og svo dragast 

leikskólagjöldin frá? 

 

Svar frá aðstoðarmanni:  

Komdu sæl og blessuð Ingunn. 

Þetta er heildarstaðan á hverjum leikskóla í lok hvers árs.  Þar er búið að reikna með 

þáttökukostnaði foreldra vegna leikskólagjalda og húsnæðiskostnaði.  Það er semsagt 

allt inni.   

Kær kveðja Líney 

 

Tilboð frá Krumma, vegna leiktækja 

Góðan dag 
Ingunn heit ég og er að gera viðskiptaáætlun fyrir ungbarnaleikskóla á Selfossi.  
 
Getið þið gefið mér verð í nokkur leiktæki hjá ykkur. 
 
Rólur fyrir 4 börn, með ungbarnasætum 
2 gormadýr nr. 310 
göng nr.781 
Brynja 9600P 
Sandkassi 1001-1004 
 
Einnig var ég að spá hvort þið væruð með svona mjúkar hellur og hvað þær kosta 
 
Bestu kveðjur  
Ingunn Helgadóttir 
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Sæl Ingunn. 

Fjórföld róla 114 með ungbarnasætum. = 581.032,- 

Gormadýr 310 = 98.700,- x 2 = 197.400,- 

Göng 781 = 266.400,- 

Brynja 9600P = 478.000,- 

Sandkassi 1001 = 75.600,- 

sandkassi 1004 = 138.600,- 

Bréf til Ingigerðar Gísladóttur 15. október 2011 

 

 

Fyrirspurn til leikskólakennara 

Sæl Ingigerður 

Geturðu sagt mér hvað hver leiðbeinandi/kennari er með mörg börn í leikskólanum sem þú ert 

á? 

Kv 

Ingunn 

 

Hæ hæ 

Það er hætt að fara eftir barngildum en það er misjafnt eftir yngri og eldri deildum. Við erum 

t.d. tvær með 26 börn á aldrinum 3 - 6 ára. Á yngri deild eru þær 4 inni á deild með 22 börn. 

Veit að þetta er misjafnt eftir leikskólum. Á eldri deild á hinum leikskólanum hér í bæ eru þær 

3 frekar en 4 á deildinni með svipað mörg börn og við. Það var alltaf farið eftir barngildum og 

man bara ekki hve mörg voru á hvern leikskólakennara, fór eftir aldri barnanna. 
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