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Útdráttur 

Á fyrrihluta 20. aldar var uppbygging í dagvistarmálum aðalega á 
Reykjarvíkursvæðinu. Fyrstu lög um dagvistarheimili voru samþykkt á Alþingi 1973. 
Með setningu þessara laga urðu ríkisframlög til að ýta undir byggingu 
dagvistarheimila annars staðar á landinu.  

Á sjöunda og áttunda áratug aldarinnar tvöfaldaðist atvinnuþátttaka íslenskra 
kvenna. Þessari þróun hafa ríki og sveitafélög orðið að mæta með því að koma upp 
stofnunum til að gæta  barna. Í dag er það þannig að meirihluti barna vex svo upp að 
þau muna ekki eftir sér áður en þau fóru að sækja leikskóla. Fátt er eins skýrt merki 
um breytta tíma á Íslandi.  

Skagafjörður hefur ekki farið varhluta af þessari þjóðfélagsbreytingu sem átt hefur 
sér stað, þegar leikskóli var stofnaður í Varmahlíð 1982 þá var Skagafjörður eitt af 
ellefu sveitafélögum í Skagafirði. Árið 1998 sameinuðust tíu af þessum sveitafélögum 
í eitt sveitafélag, Skagafjörð. Akrahreppur sem hafnaði sameiningu, á 25% hlut í 
leikskólanum.  

Það var fyrir tilstuðlan foreldra að rekstur leikskóla í Varmahlíð varð að veruleika. 
Til að koma þessum rekstri af stað var stofnuð sérstök undirbúningsnefnd. 
Undirbúningsnefndin kallaði saman fund 4. júlí 1982 og var tilgangurinn að stofna 
foreldrafélag, sem og var gert og hlaut nafnið „Foreldrafélag Seyluhrepps”.

Varmahlíðarskóli lagði til húsnæði undir starfsemina og var það húsið 
Hvannahlíð, húsið var notað sem kennarabústaður þar til leikskólinn tók til starfa 27. 
september 1982. Leikskólinn var foreldrafélagsrekinn en Seyluhreppur styrkti 
starfsemina samkvæmt lögum um mótframlag sem var 40% af rekstri leikskólans. 
Fljótlega eftir að leikskólinn tók til starfa var farið að sækja um leikskólapláss fyrir 
börn úr nærliggjandi hreppum. Leikskólinn var foreldrafélagsrekinn allt til ársins 
1993 að ákveðið var að Seyluhreppur tæki við rekstrinum ásamt samstarfi við Akra-
og Lýtingsstaðarhrepp. Samstarf milli þessara hreppa var svo allt til ársins 1998, eða 
þar til að sameining sveitarfélaga varð. 

Húsnæði leikskólans var orðið allt of lítið fyrir starfsemina og var búið að vera á 
undanþágu í mörg ár. Starfshópur kom saman 11. maí 1998 til að vinna að tillögum til 
lausnar húsnæðisvanda leikskólans. Ákveðið var að byggja leikskóla fyrir 25 börn í 
Varmahlíð. Það var stór dagur hjá leikskólabörnum, foreldrum og starfsfólki 
leikskólans í Varmahlíð föstudaginn 29. janúar þegar nýr leikskóli var vígður, hlaut 
hann nafnið Birkilundur. Nú eru málum þannig hátað að leikskólapláss eru fullnýtt og 
þá vaknar sú spurning hvort nægileg framsýni hafi verið með í för þegar farið var út í 
byggingu núverandi húsnæðis leikskólans. 
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Summary 
 
The development of daycare options happenend mostly in the capital area in the early 
20th century. The first legislation on daycares was passed by Alþingi in 1973. Through 
this legislation the incentive of government funding encouraged the development of 
daycare centers around the country.  

In the seventies and eighties participation of Icelandic women in the workplace 
doubled. This called for local and central government to provide daycare instutions 
for children. Today the majority of Icelandic children attends daycare from as early an 
age as they can recollect. This is striking evidence of the changes in Icelandic society. 

Skagafjörður has been affected by these social changes as well. It was the 
initiative of parents to found a daycare center in Varmahlíð. To organize this a 
committee was struck, and a meeting was called on July 4th 1982 to found a parent 
teacher association to run the daycare center. 

The elementary school in Varmahlíð provided facilities for the center, former staff 
quarters in a single family house with a garden. The daycare center Hvannahlíð 
opened on September 27th 1982. It was a parent cooperative run with financial support 
from the local municipality of Seyluhreppur, which was according to the 1973 
legislation 40% of the operating costs. The rest was financed by parents.  

Shortly after the daycare center opened applications for daycare were made by 
parents from neighbouring municipalities and these were accommodated if possible. 
The center remained a parent cooperative until 1993, when the municipalities which it 
served, Seyluhreppur, Akrahreppur and Lýtingsstaðahreppur took over the operation. 
When a daycare center opened in Varmahlíð in 1982 the region consisted of eleven 
municipalities, in 1998 ten of those merged into the Municipality of Skagafjörður, 
leaving only two municipalities. The municipality of Akrahreppur owns 25% in the 
preschool in Varmahlíð and Skagafjörður the remaining 75%. 

The original facilities were by then too crowded and not up to the official 
standards for such facilities. A working committee met for the first time May 11th 
1998 to make proposals to solve the problem of facilities for the preschool. The 
decision to build a preschool for 25 children in Varmahlíð was then made. Friday 
January 29th 1999 was a great day for preschoolers, parents and staff celebrating the 
opening of the preschool in new facilities and with a new name; Birkilundur. Today 
the preschool is already full and the question arises whether visions of the future had 
been sufficiently clear when decisions were made about the new facilities.  
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