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 Samningur um trúnað  
 

Undirritaður nemandi Háskólans á Bifröst og Snæfellsbær gera með sér samning um 

meðferð trúnaðarupplýsinga, sem fyrirtækið hyggst láta nemandanum í té við vinnslu 

B.S. verkefnis Útvistun leikskóla, sem unnið er á vormisseri 2013.  

1. Nemandi skuldbindur sig til þess að fara þannig með trúnaðarupplýsingar, að 

engin hætta sé á því að óviðkomandi fái vitneskju um þær. Nemandinn hefur ekki 

rétt til þess að nota upplýsingarnar á annan hátt en ráð er fyrir gert í samningi 

þessum.  

2. Æski fyrirtækið þess, skal nemandinn gera sérstaka grein fyrir því, til hvaða 

ráðstafana hann hyggst grípa, til að tryggja trúnað upplýsinga.  

3. Nemandinn skal, að verkefni loknu, skila þeim gögnum til fyrirtækisins sem 

afhent voru sem trúnaðargögn.  

4. Háskólinn á Bifröst hefur heimilað að B.S. verkefni þetta hlíti reglum um 

trúnaðarverkefni. Lokaskýrsla sem afhent er skólanum er geymd í lokaðri 

skjalageymslu skólans í 2 ár frá því að hún er afhent. Að þeim tíma liðnum verður 

farið með hana eftir almennum reglum um meðferð B.S. verkefna.  

 

 

Bifröst 9. apríl 2013 

 

Bjarney Jörgensen     F.h. Snæfellsbæjar 

 

___________________________________   ___________________________________ 
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iv 
 

 Samningur um trúnað  
 

Undirritaður nemandi Háskólans á Bifröst og Hjallastefnan ehf. gera með sér samning 

um meðferð trúnaðarupplýsinga, sem fyrirtækið hyggst láta nemandanum í té við 

vinnslu B.S. verkefnis Útvistun leikskóla, sem unnið er á vormisseri 2013.  

1. Nemandi skuldbindur sig til þess að fara þannig með trúnaðarupplýsingar, að 

engin hætta sé á því að óviðkomandi fái vitneskju um þær. Nemandinn hefur ekki 

rétt til þess að nota upplýsingarnar á annan hátt en ráð er fyrir gert í samningi 

þessum.  

2. Æski fyrirtækið þess, skal nemandinn gera sérstaka grein fyrir því, til hvaða 

ráðstafana hann hyggst grípa, til að tryggja trúnað upplýsinga.  

3. Nemandinn skal, að verkefni loknu, skila þeim gögnum til fyrirtækisins sem 

afhent voru sem trúnaðargögn.  

4. Háskólinn á Bifröst hefur heimilað að B.S. verkefni þetta hlíti reglum um 

trúnaðarverkefni. Lokaskýrsla sem afhent er skólanum er geymd í lokaðri 

skjalageymslu skólans í 2 ár frá því að hún er afhent. Að þeim tíma liðnum verður 

farið með hana eftir almennum reglum um meðferð B.S. verkefna.  

 

 

Bifröst 9. apríl 2013 

 

Bjarney Jörgensen     F.h. Hjallastefnunnar ehf. 

 

___________________________________   ___________________________________ 
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 Samningur um trúnað  
 

Undirritaður nemandi Háskólans á Bifröst og Borgarbyggð gera með sér samning um 

meðferð trúnaðarupplýsinga, sem fyrirtækið hyggst láta nemandanum í té við vinnslu 

B.S. verkefnis Útvistun leikskóla, sem unnið er á vormisseri 2013.  

1. Nemandi skuldbindur sig til þess að fara þannig með trúnaðarupplýsingar, að 

engin hætta sé á því að óviðkomandi fái vitneskju um þær. Nemandinn hefur ekki 

rétt til þess að nota upplýsingarnar á annan hátt en ráð er fyrir gert í samningi 

þessum.  

2. Æski fyrirtækið þess, skal nemandinn gera sérstaka grein fyrir því, til hvaða 

ráðstafana hann hyggst grípa, til að tryggja trúnað upplýsinga.  

3. Nemandinn skal, að verkefni loknu, skila þeim gögnum til fyrirtækisins sem 

afhent voru sem trúnaðargögn.  

4. Háskólinn á Bifröst hefur heimilað að B.S. verkefni þetta hlíti reglum um 

trúnaðarverkefni. Lokaskýrsla sem afhent er skólanum er geymd í lokaðri 

skjalageymslu skólans í 2 ár frá því að hún er afhent. Að þeim tíma liðnum verður 

farið með hana eftir almennum reglum um meðferð B.S. verkefna. 

 

 

Bifröst 9. apríl 2013 

 

Bjarney Jörgensen     F.h. Borgarbyggðar 

 

___________________________________   ___________________________________ 
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Ágrip 

Markmið þessarar ritgerðar er að rannsaka hvort það sé fjárhagslegur ávinningur fyrir 

sveitarfélög að innleiða Hjallastefnuna í leikskóla sína. Ritgerðin byggir meðal annars á 

ársreikningum Snæfellsbæjar, Borgarbyggðar og Hjallastefnunnar ehf., auk viðtala við 

aðila á þeirra vegum. 

Við rannsóknina var notast við stuðulinn barngildi og leitast var við að finna út hver 

væri meðaltalskostnaður á hvert barngildi.  Barngildið hefur mishátt vægi og fer það 

eftir aldri barnanna. Stuðullinn var margfaldaður með fjölda barna á leikskólum 

fyrrnefndra aðila á árunum 2009-2011. Sá fjöldi barngilda í hlutfalli við brúttó 

rekstrargjöld rekstraraðilanna sýndi meðaltalskostnað á hvert barngildi. 

Megin niðurstaða rannsóknarinnar er sú að það er hagkvæmur kostur fyrir sveitarfélög 

að útvista leikskóla sína til Hjallastefnunnar ehf. Meðaltalskostnaður á hvert barngildi 

var lægri hjá Hjallastefnunni ehf.  á árunum 2009-2011, en hjá Snæfellsbæ og 

Borgarbyggð. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er 12 ECTS eininga lokaverkefni til B.S. gráðu í viðskiptafræði við 

Háskólann á Bifröst, námið  er 180 ECTS einingar. Verkefnið skrifaði höfundur, Bjarney 

Jörgensen, á tímabilinu 1. janúar 2013 til 5. apríl 2013. 

Viðfangsefni ritgerðarinnar er útvistun leikskóla og hvort það sé fjárhagslegur 

ávinningur fyrir sveitarfélög að nýta sér þann kost. 

Ritgerðina hefur höfundur unnið sjálfstætt og er það afrakstur eigin rannsókna. Hún er 

unnin í samræmi við þær reglur og kröfur sem Háskólinn á Bifröst gerir til lokaverkefnis 

til B.S. gráðu. 

Leiðbeinandi minn í verkefninu var Geirlaug Jóhannsdóttir og kann ég henni bestu 

þakkir fyrir góða handleiðslu og stuðning. Þakkir fær einnig Kristín Björg Árnadóttir, 

bæjarfulltrúi hjá Snæfellsbæ, en hún var kveikjan að verkefnavalinu. Leikskólastjórarnir, 

þær Ingigerður Stefánsdóttir hjá leikskólum Snæfellsbæjar og Jensína Edda 

Hermannsdóttir hjá leikskólanum Laufásborg í Reykjavík,  veittu mér góða innsýn inn í 

heim leikskólastarfsins og fæ ég þeim seint fullþakkað. Viðmælendum mínum, þeim 

Áslaugu Huldu Jónsdóttur, Ásthildi Magnúsdóttur og Lilju Ólafardóttur, þakka ég fyrir 

veitta aðstoð og ómetanlegar upplýsingar. Eiginmaður minn, og jafnframt forseti 

bæjarstjórnar Snæfellsbæjar, Jón Þór Lúðvíksson fær að lokum ástúðlegar þakkir fyrir 

einstaka þolinmæði og stuðning meðan á skrifum ritgerðarinnar stóð. 

 

 

 

Ólafsvík 9. apríl 2013 

 

 

________________________________________ 

Bjarney Jörgensen 
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1. Inngangur 

Undanfarin ár hefur þeim leikskólum fjölgað sem sveitarfélög hafa sett í útvistun. Eitt 

þeirra fyrirtækja sem hefur tekið að sér rekstur leikskóla er Hjallastefnan ehf. Í dag er 

fyrirtækið með 12 þjónustusamninga við hin ýmsu sveitarfélög, bæði á 

höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni. Höfundi lék því forvitni á að vita hvort hægt 

væri með góðu móti að svara rannsóknarspurningunni: Er fjárhagslegur ávinningur fyrir 

sveitarfélög að innleiða Hjallastefnuna í leikskóla sína? 

Í þessari ritgerð verður fjallað um sögu, starfsemi og rekstur leikskólanna Krílakots og 

Kríubóls, sem reknir eru af Snæfellsbæ. Auk þess verður farið yfir sömu þætti hjá 

leikskólanum Laufásborg í Reykjavík, en sá leikskóli er rekinn af Hjallastefnunni ehf. Að 

endingu verður gerður samanburður á rekstrargjöldum þessara þriggja leikskóla út frá 

barngildum. Það er sá reiknistuðull sem hentugast er að nota, þar sem upplýsingar um 

hann má finna hjá Hagstofu Íslands. En að öllu jöfnu þá nota Samband íslenskra 

sveitarfélaga og Hjallastefnan ehf. ólíkar aðferðir til þess að reikna út kostnað vegna 

leikskóladvalar barna. 

Þá verður rekstrarumhverfi leikskóla Borgarbyggðar borið saman við rekstur leikskóla 

Snæfellsbæjar, út frá barngildum og heilsdagsígildum. Einnig verður gerður 

samanburður á rekstrargjöldum leikskóla allra sveitarfélaga landsins við leikskóla 

Hjallastefnunnar ehf. og Snæfellsbæjar, með tilliti til barngilda. Því næst verða gjöld 

leikskóla Snæfellsbæjar og allra sveitarfélaga borin saman út frá heilsdagsígildum. 

Inn í þessar rekstrartölur verður fléttaður fróðleikur um leikskólana og rekstraraðila 

þeirra, sem höfundur öðlaðist með viðtölum sínum við þrjár kjarnakonur. Þær eru 

Áslaug Hulda Jónsdóttir, framkvæmdastjóri Hjallastefnunnar ehf., Ásthildur 

Magnúsdóttir, fræðslustjóri Borgarbyggðar og Lilja Ólafardóttir, bæjarritari 

Snæfellsbæjar. Að lokum greinir höfundur frá niðurstöðum sínum og leggur mat sitt á 

þær. 
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2. Aðferðafræði og rannsókn 

Hér verður gerð grein fyrir þeirri aðferðafræði sem notuð var við gerð og vinnslu 

ritgerðarinnar. Byggt var á sex þrepa líkani Philips Kotler og Kevin Lane Keller, frá því að 

rannsóknarefnið var skilgreint og valið, þar til niðurstöður ritgerðarinnar lágu fyrir.  

Ritgerð sem þessi krefst mikils undirbúnings og með það að leiðarljósi, var ákveðið að 

fylgja í meginatriðum því rannsóknarferli sem sjá má á mynd 1 (Kotler og Keller, 2006, 

bls. 103). Verkefnið var skilgreint og afmarkað, og út frá því var rannsóknarspurningin 

valin. Höfundur mat þær upplýsingar sem hann hafði og hóf í kjölfar þess að afla þeirra 

upplýsinga er ekki lágu fyrir. Við heimildaöflun var bæði stuðst við frumheimildir, sem 

og afleiddar heimildir. 

 

Mynd 1: Rannsóknarferli Kotlers og Kellers. 

Skilgreining á frumheimildum felur í sér heimildir sem skapast við rannsóknina sjálfa og 

hafa ekki komið fram áður. Viðtöl teljast til frumheimilda þar sem rannsakendur safna 

sjálfir heimildum, sem ekki hafa komið fram áður (Sekaran, 2003, bls. 59). 

Kostir viðtala eru þeir að rannsakandinn fær tækifæri til að sjá og/eða heyra í 

viðmælanda sínum í návígi. Enginn hópþrýstingur er til staðar, eins og ef um rýnihóp 

væri að ræða, þannig að viðmælandinn sýnir sínar réttu tilfinningar, en ekki þær sem 

hann telur að hópnum þætti réttar. Athyglin beinist öll að honum og hugsanir hans og 

líðan eru mikilvægar. Því eru góðar líkur á að viðmælandinn geti veitt rannsakanda 

greinargóðar upplýsingar um viðfangsefnið sem verið er að kanna og jafnvel komið með 

ný og óvænt sjónarhorn.  

RANNSÓKNAREFNI VALIÐ 

RANNSÓKNARÁÆTLUN MÓTUÐ 

UPPLÝSINGAÖFLUN 

UPPLÝSINGAR METNAR 

UNNIÐ ÚR HEIMILDUM 

NIÐURSTÖÐUR KYNNTAR 
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Ókostir viðtala eru helst þeir að þau ná ekki fram sömu þátttöku viðmælenda, eins og hjá 

rýnihópum, þessi hópáhrif eru ekki til staðar. Hætta er á að rannsakandinn verði of 

hlutdrægur og þetta getur reynt á hann, þar sem það getur verið tímafrekt að taka mörg 

viðtöl. Einnig geta viðtöl kostnað fjárútlát, til dæmis vegna bensínkostnaðar, auk þess 

sem afritun gagna tekur tíma (Gates, 2010, bls. 107-108). 

Við úrvinnslu á fræðilegum köflum ritgerðarinnar var notast við afleiddar heimildir, en 

slíkar heimildir eru gögn sem aðrir rannsakendur hafa safnað saman og skráð (Sekaran, 

2003, bls. 59). Afleiddar heimildir voru fengnar úr fræðibókum, skýrslum og 

ársreikningum, sem tengjast hluta af efni ritgerðarinnar. Jafnframt var notast við 

veraldarvefinn, auk þess sem stuðst var við upplýsingaöflun í formi viðtala. 

Upplýsingaöflunin miðaðist að því að fá sem mesta þekkingu á rannsóknarefninu og sem 

best yfirlit yfir efnið. Eftir að þeirra upplýsinga sem talin var þörf á, hafði verið aflað tók 

við lestur gagnanna, unnið var úr þeim á gagnrýninn hátt og þau notuð við að svara 

rannsóknarspurningunni. Í lok ritgerðarinnar voru niðurstöður höfundar kynntar og 

gerð grein fyrir þeim. Að endingu voru settar fram umræður og lokaorð, og 

rannsóknarspurningunni svarað eftir fremsta megni. 

2.1. Rannsókn 

Hér verður farið yfir það hvernig viðtöl voru framkvæmd og hvers vegna, hvaða 

aðferðum var beitt og hvaða vinnubrögð voru viðhöfð. Viðtölin áttu að hjálpa 

rannsakanda við að svara rannsóknarspurningunni: Er fjárhagslegur ávinningur fyrir 

sveitarfélög að innleiða Hjallastefnuna í leikskóla sína? 

Einnig verður farið yfir val á þátttakendum, hvernig gagnaöflun fór fram og hvernig 

unnið var úr fyrirliggjandi gögnum. Við val á aðferð þarf að taka tillit til þeirra aðferða 

sem í boði eru, og vega og meta kosti þeirra og galla. Það eru aðallega tvær tegundir 

viðtala sem henta fyrir þessa rannsókn að mati höfundar. 

Fyrst er að nefna „maður á mann“ viðtal (e. face to face interviews), sem þýðir að 

rannsakandinn talar við viðmælanda undir fjögur augu. Kostirnir við þessi viðtöl eru 

helst þeir að rannsakandinn getur lesið í líkamstjáningu viðmælanda og séð til að mynda 

hvort hann sé stressaður eða líður illa. Eins getur hann endurtekið eða útskýrt fyrir 

viðmælanda spurningar ef þörf er á, þannig að hann skilur þær rétt. Ókostirnir eru þeir 

að þetta er tímafrekt og getur kostað fjárútlát, til að mynda ef um langan veg er að fara 
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fyrir rannsakanda. Eins er hætta á að rannsakandi verði of leiðandi eða viðmælandi 

reyni að þóknast honum í tilsvörum.  

Önnur aðferð er símaviðtal (e. telephone interviews), sem einnig er persónulegt. Hér er 

rannsakandinn ekki í augnsambandi við viðmælanda. Þetta er hins vegar fljótleg leið og 

mörgum viðmælendum gæti þótt betra að gefa persónulegar upplýsingar í gegnum síma, 

heldur en augliti til auglits. Þessi tegund viðtala getur þó verið varasöm vegna þess að 

hætta er á því að viðmælandi þreytist fljótt og svari jafnvel þó hann viti ekki nægjanlega 

mikið um viðfangsefnið, til þess eins að ljúka samtalinu eða hann leggi bara á 

rannsakanda. Til þess að fyrirbyggja þetta væri ráð fyrir rannsakanda að hringja á undan 

sér og óska eftir þátttöku, taka fram áætlaða tímalengd á viðtalinu og finna hentugan 

tíma. 

Auk þessara tveggja aðferða væri hægt að notast við tölvur í viðtölum. Annars vegar er 

um að ræða CATI (e. computer assisted telephone interviewing) og hins vegar CAPI (e. 

computer assisted personal interviewing).  Ef notast er við CATI hringir tölva í 

viðkomandi símanúmer og spyr viðmælanda um leyfi til þess að taka svörin upp. Að því 

loknu spyr tölvan spurninga og svörin eru vistuð. Hlustað er seinna á svörin og unnið úr 

þeim. CAPI gengur út á það að viðmælandi notar sína eigin tölvu til þess að taka upp svör 

við spurningum (Sekaran, 2003, bls. 232-235). Höfundur telur þó að þær tvær síðast 

nefndu aðferðir komi ekki til greina í hans viðtölum. Ástæðan er sú að honum finnst þær 

ópersónulegar og vill frekar hitta sína viðmælendur. 

2.2. Rannsóknaraðferð   

Rannsóknaraðferðin sem notast var við flokkast undir eigindlega aðferð (e. qualitative 

research). Einkenni slíkra rannsókna er að þær veita innsýn í félagslegan veruleika, 

skyggnst er undir yfirborðið til að fá fram hvað liggur á bak við viðhorf fólks. Reynt er að 

merkja, af hverju fólk hegðar sér á tiltekinn hátt og hvers vegna hlutir gerast svona en 

ekki hinsegin Rannsakandinn er nálægur, er augliti til augliti við viðfangsefnið og skoðar 

það frá sjónarhóli þátttakandans.  Reynt er að komast að niðurstöðu, þannig að hægt sé 

að móta kenningu. Þessar rannsóknir eru óformfastar og ganga út á að finna samhengi í 

hlutunum og fylgja ákveðnu ferli. Hér er unnið með rík og djúp gögn, svo sem atburði og 

samskiptaferla og þannig ætti að fást skilningur á samhengi hlutanna. Fáir aðilar taka 

þátt í eigindlegum rannsóknum og þær eru gerðar við náttúrulegar aðstæður, í sínu 

náttúrlega samhengi (McDaniel og Gates, 2010, bls. 91-93). 
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2.3. Þátttakendur 

Notast var við viðtalsformið „maður á mann“ í þessari rannsókn, þar sem um fáa 

viðmælendur var að ræða. Höfundur leitaði til þriggja aðila varðandi viðtöl og tóku þeir 

vel í þá beiðni. Þeir eru Áslaug Hulda Jónsdóttir, framkvæmdastjóri Hjallastefnunnar 

ehf., Ásthildur Magnúsdóttir, fræðslustjóri Borgarbyggðar og Lilja Ólafardóttir, 

bæjarritari Snæfellsbæjar. Þetta hentaði höfundi líka ágætlega þar sem aðgengi að 

viðmælendum var gott og stutt að fara til þess að taka viðtölin. 

2.4. Framkvæmd 

Viðtölin fóru fram á tímabilinu 22. febrúar 2013 til 7. mars 2013. Höfundur hitti Lilju 

Ólafardóttur í Ráðhúsi Snæfellsbæjar föstudaginn 22. febrúar 2013. Starf Lilju felst í því 

að sjá um fjármála- og skrifstofustjórn hjá Snæfellsbæ, auk þess að sinna 

starfsmannastjórn hjá bænum (Lilja Ólafardóttir, munnleg heimild, 22. febrúar 2013). 

Viðtalið við Ásthildi Magnúsdóttur fór fram í Ráðhúsi Borgarbyggðar fimmtudaginn 28. 

febrúar 2013. Starf Ásthildar er yfirgripsmikið, en hún er yfirmaður leikskólanna, 

grunnskólanna og tónlistarskólans, og einnig hefur hún samskipti við þær dagmæður 

sem starfa á svæðinu. Þá hefur hún yfirumsjón með íþróttamannvirkjum 

sveitarfélagsins, er starfsmaður fræðslunefndar og tómstundarnefndar, auk þess sem 

umsjón með sérfræðiþjónustu er á hennar herðum (Ásthildur Magnúsdóttir, munnleg 

heimild, 28. febrúar 2013). 

Höfundur hitti Áslaugu Huldu Jónsdóttur á skrifstofu hennar sem staðsett er á 

leikskólanum Ásum í Garðabæ fimmtudaginn 7. mars 2013.  Áslaug sér um og ber 

ábyrgð á daglegum rekstri Hjallastefnunnar ehf. Til að mynda sér hún um öll 

starfsmannamál og sinnir öllum fyrirspurnum sem fyrirtækinu berast, fundar með 

skólastjórnendum, bæði um fagstarfið og rekstur leikskólanna og grunnskólanna, og sér 

um öll samskipti við sveitarfélögin og annast samningagerð við þau (Áslaug Hulda 

Jónsdóttir, munnleg heimild, 7. mars 2013). 

Höfundur ákvað að hafa viðtölin stöðluð og ákvað spurningarnar fyrirfram (Sekaran, 

2003, bls. 227-228). Viðmælendur fengu þær sendar með tölvupósti, svo ekkert kæmi 

þeim að óvörum þegar að viðtalinu kæmi. Um opna svarmöguleika var að ræða og voru 

16-20 spurningar í hverju viðtali (sjá viðauka I, II og III) og farið var yfir þær í réttri röð.  
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Drjúg vinna var lögð í gerð spurninganna, því mikilvægt er að þær séu vel útfærðar til 

þess að losna við hugsanlega mæliskekkju (e. measurement instrument bias) (McDaniel 

og Gates, 2010, bls. 127). Höfundur reyndi eftir fremsta megni að láta spurningarnar í 

viðtölunum endurspegla rannsóknarspurninguna þannig að svör viðmælenda myndu 

nýtast við að svara henni á sem bestan máta. 

2.5. Annmarkar á rannsókn 

Fólk upplifir spurningar á ólíkan hátt og aldrei verður hægt að koma í veg fyrir að það 

hagræði svari sínu eða falsi það. Ýmsar skekkjur geta komið upp, meðal annars 

viðtalsskekkja (e. interviewer error) (McDaniel og Gates 2010, bls. 126), en hún getur 

komið upp í samtali milli rannsakanda og viðmælanda. Hún felur það í sér að 

þátttakandinn, það er að segja sá sem verið er að spyrja, getur orðið fyrir áhrifum frá 

þeim sem er að framkvæma rannsóknina, það er að segja spyrilsins. 

Einnig er hætta á svörunarskekkjum (e. response bias, e. nonresponse bias) (McDaniel og 

Gates, 2010, bls. 127-129) hjá viðmælendum. Sú fyrri felur það í sér að viðmælandi 

svarar með sérstökum hætti, getur bæði verið meðvituð hagræðing eða fölsun, eða 

hreinlega ómeðvituð lygi. Með þeirri seinni er átt við að sumir viðmælendur eru alls ekki 

með hugann við það að taka þátt, og þeir sem eru ekki að taka þátt eru að öllum líkindum 

frábrugðnir þeim sem eru að taka þátt, og því má gera ráð fyrir þessari skekkju.  

Vert er að hafa í huga að rekstrartölur vegna ársins 2012 sem notast er við í ritgerðinni 

eru úr óbirtum ársreikningum Snæfellsbæjar, Hjallastefnunnar ehf. og Borgarbyggðar. 

Samkvæmt þeim viðmælendum sem veittu viðtöl, má ætla að skekkjur í bókhaldi 

fyrrnefndra aðila séu óverulegar og eigi ekki að hafa áhrif á útreikninga og niðurstöður 

(Áslaug Hulda Jónsdóttir, munnleg heimild, 7. mars 2013) (Ásthildur Magnúsdóttir, 

munnleg heimild, 28. febrúar 2013) (Lilja Ólafardóttir, munnleg heimild, 22. febrúar 

2013). 
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3. Fræðilegur hluti – rekstur leikskóla 

Lög nr. 90 um leikskóla tóku gildi 1. júlí 2008, með áorðnum breytingum 8. apríl 2009 og 

30. september 2011. Yfirstjórn þeirra mála sem lögin taka til eru í höndum 

menntamálaráðherra samkvæmt 3. gr. laganna og taka til starfsemi leikskóla, en ekki 

stofnunar þeirra og rekstrar. Markmið laganna samkvæmt 2. gr. er að í starfi 

leikskólanna sé það haft að leiðarljósi að huga að hag og velferð þeirra barna sem þar 

dvelja. 

Samkvæmt 4. gr. laganna bera sveitarfélög ábyrgð á starfsemi leikskóla, en þeim er ekki 

skylt að reka þá. Þeim er ætlað að hafa forystu um að tryggja það að börn fái  

leikskóladvöl, auk þess að bera ábyrgð á heildarskipan skólahalds í leikskólum, búnaði 

og húsnæði leikskóla, þróun einstakra leikskóla, sérfræðiþjónustu, sérúrræðum 

leikskóla, eftirliti og mati, öflun og miðlun upplýsinga og á framkvæmd leikskólastarfs í 

sveitarfélagi. Í sömu grein er kveðið á um að sveitarstjórn skipi nefnd sem fari með 

málefni leikskóla í hennar umboði. Auk þess kjósa leikskólastjórar, starfsfólk leikskóla 

og foreldrar aðila úr sínum röðum til setu á fundum nefndarinnar, með tillögurétt og 

málfrelsi. Leikskólastjóri skal samkvæmt 5. gr. laganna vera ráðinn við hvern leikskóla 

og stjórna starfinu þar í umboði rekstraraðila. 

Leikskólalögin kveða á um að leikskólar séu fyrsta skólastigið í skólakerfinu, eins og 

segir í 1. gr. laganna, og í samræmi við það gefur ráðherra út Aðalnámskrá leikskóla, 

samanber 13. gr., sem er stefnumótandi leiðarvísir um uppeldisstörf í leikskólum 

(Aðalnámskrá leikskóla, 2011). Hver leikskóli gefur síðan út sína eigin skólanámskrá 

samkvæmt 14. gr., sem hefur að geyma uppeldis- og námsáætlun leikskólans. Einnig þau 

markmið sem leikskólinn hefur sett sér og þær leiðir sem hann ætlar sér að fara til þess 

að ná þessum markmiðum. 

Í samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga setur ráðherra reglugerð um 

starfsumhverfi leikskóla nr. 655/2009. Þar er kveðið á um öryggismál og slysavarnir, 

húsnæðisaðstöðu og aðbúnað starfsfólks og barna, samanber 1. gr. til 5. gr. Auk þess 

meðal annars um fjölda barna og daglegan dvalartíma þeirra, fjölda starfsfólks og um 

aðstöðu vegna þjónustu við börn með sérþarfir, samanber 6. gr. til 10. gr. 
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Samkvæmt Mennta- og menningarmálaráðuneytinu er starfandi 291 leikskóli á Íslandi í 

dag. Af þeim eru 250 reknir af hinu opinbera og 41 er í einkarekstri. Af þessum 41 

leikskóla í einkarekstri eru 12 reknir af Hjallastefnunni ehf. (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, e.d.).  

Leikskólar Hjallastefnunnar ehf. starfa samkvæmt þeim lögum og reglum sem gilda um 

leikskóla, á sama hátt og þeir skólar sem reknir eru af sveitarfélögum. Farið er eftir 

Aðalnámskrá leikskóla og hver leikskóli gerir sína skólanámskrá. Auk þess fara 

leikskólarnir eftir hugmyndafræði Margrétar Pálu Ólafsdóttur, en Hjallastefnan byggir á 

henni. Þar er fjallað  um þau helstu vandamál sem við er að etja í uppeldi barna í dag og 

Hjallastefnan tekur á, meðal annarra mismunun kynjanna, streita og spenna 

umhverfisins, og þau hegðunarvandamál sem margir uppalendur standa frammi fyrir í 

dag (Margrét Pála Ólafsdóttir, 2012a, bls. 12). 

3.1. Fjöldi leikskóla á Norðurlöndum 

Hlutfall einkarekinna leikskóla á hinum Norðurlöndunum hefur verið mishátt. Um 

aldamótin 2000 voru til að mynda um 1% barna í Danmörku í einkareknum leikskólum. 

Hlutfallið var í við hærra í Finnlandi og Svíþjóð eða um og undir 10%. Hæst var það í 

Noregi, en þar voru um 40% barna í einkareknum leikskólum (Lundsgaard, 2002). 

Árið 2007 voru starfandi í Danmörku 2.084 leikskólar og af þeim voru 113 einkareknir 

eða 5%. Hlutfallið var komið í 6% árið 2009, en það ár var fjöldi skólanna kominn niður í 

1.794 og af þeim 116 einkareknir. Árið 2011 hafði leikskólum í Danmörku fækkað enn 

frekar, en þá voru þeir orðnir 1.613. Einkareknu leikskólunum hafði þó fjölgað töluvert, 

voru þá 169 eða 10% af heildarfjölda leikskóla landsins (Danmarks statistik, e.d.). 

Ef horft er til Noregs þá voru starfandi 6.622 leikskólar þar árið 2007. Af þeim voru 

3.616 einkareknir eða 55%. Árið 2009 var heildarfjöldinn orðinn 6.675, en einkareknu 

skólunum hafði fækkað þá, voru orðnir 3.579 eða 54%. Hlutfallið hefur haldið sér, þar 

sem það var einnig 54% árið 2011, en það ár voru 6.469 leikskólar í Noregi og af þeim 

voru 3.469 einkareknir (Statistisk sentralbyrå, 2013). 
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4. Leikskólar Snæfellsbæjar 

Í Snæfellsbæ eru starfandi tveir leikskólar, Krílakot í Ólafsvík og Kríuból á Hellissandi, en 

einn leikskólastjóri er yfir þeim báðum. Rekstraraðili er Snæfellsbær og skólarnir eru 

reknir samkvæmt lögum um leikskóla nr. 90/2008, reglugerð um starfsemi leikskóla nr. 

655/2009 og starfa eftir Aðalnámskrá leikskóla frá 2011.  

Leikskólarnir í Snæfellsbæ taka mið af skólastefnu Snæfellsbæjar, sem hefur nám og 

náttúru að leiðarljósi.  

1. Náttúran og umhverfið / samfélagið: Umhverfi og náttúra í Snæfellsbæ er afar fjölbreytt og 

býður upp á marga möguleika sem brýnt er að nýta í skólastarfi með það að markmiði að fólk 

þekki og virði umhverfi sitt og heimabyggð. Þessir möguleikar tengjast m.a. hafinu, jarðfræði, 

dýra- og plöntulífi, veðurfari og sögu. Rannsóknarstofnanir, samtök og fyrirtæki geta verið 

samstarfsaðilar skólanna hvað þetta varðar. Þessar aðstæður skapa sérstöðu skólastarfs í 

Snæfellsbæ.  

Markmið:  

 Allir nemendur á svæðinu hafi góða þekkingu á náttúru og sögu svæðisins við lok 

skólagöngu sinnar.  

 Nemendur læri um íslenskt samfélag í nánum tengslum við fjölbreytt atvinnulíf á 

svæðinu.  

 Nýttir verði kostir fjölmenningarsamfélagsins á staðnum til að opna glugga út í 

heiminn. Nemendur virði og meti fjölbreytileikann.  

2. Vellíðan og persónuþroski: Heimili, skólar og aðrar uppeldisstofnanir í samfélaginu leggja 

áherslu á að ala upp og mennta sjálfstæða, ábyrga einstaklinga sem bera virðingu fyrir sjálfum sér 

og öðrum. Nemendur eru hvattir til dáða og sköpuð er menning í skólunum sem stuðlar að 

vellíðan og gleði.  

Markmið:  

 Nemendum líði vel í skólanum.  

 Markvisst verði unnið með samskipti og samskiptahæfni nemenda, bæði innan 

hvers skóla og á milli þeirra.  

 Nemendur verði hvattir til að ná árangri og að nýta hæfileika sína, þeir „reyni að 

stíga ávallt skrefi framar”.  

 Unnið verði að því að auka samkennd milli bæjarhluta.  

3. Skipulag og kennsluhættir: Ýmis tækifæri felast í þrískiptum grunnskóla sem ber að nýta. 

Starfsstöðvar leik- og grunnskóla eru ólíkar og aukið samstarf þeirra á milli skapar fjölbreytileika 

í námi nemenda. Nálægð við Fjölbrautaskóla Snæfellinga skapar einnig tækifæri þar sem 

nauðsynlegt er að hlúa að félagsstarfi unglinga (14 - 18 ára) í Snæfellsbæ. Halda á áfram að þróa 

einstaklingsmiðað nám í öllum skólunum og styrkja tengsl við atvinnulífið.  
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Markmið:  

 Skipulagt samstarf milli skólastiga (leikskóli – grunnskóli – tónlistarskóli - 

framhaldsskóli) og starfsstöðva sem nær bæði til starfsmanna og nemenda.  

 Styrkja samstarf heimila og skóla.  

 Samþætt skólastarf og félagsstarf, m.a. tónlistarnám inn í skólana.  

 Útikennsla og vettvangsferðir verði stór þáttur í starfi skólanna.  

 Starfshættir einkennist af lýðræði og virðingu, nemendur hafi möguleika á að 

hafa áhrif á nám sitt og taka ábyrgð.  

4. Mannauður: Í skólum Snæfellsbæjar er metnaðarfullt starfsfólk sem býr yfir fjölbreytilegri hæfni. 

Mikilvægt er að meta og nýta þessa hæfni auk þess sem leita skal leiða til að styrkja og efla 

starfsmenntun og símenntun starfsfólks.  

Markmið:  

 Tryggja starfsfólki gott aðgengi að símenntun og tækifæri til að stunda hana.  

 Stuðla að aukinni samvinnu starfsfólks þar sem hver og einn fær að njóta 

hæfileika sinna og tækifæri til að miðla þekkingu.  

 Vekja athygli á skólum bæjarins sem góðum, fjölskylduvænum vinnustöðum í 

þeim tilgangi að laða að hæft starfsfólk.  

 Auka starfsánægju starfsfólks t.d. með bættu vinnuumhverfi, þátttöku í 

ákvarðanatöku o.fl. Í þessu felst m.a. að leitast við að efla samkennd, gagnkvæma 

virðingu og traust meðal starfsmanna.  

 Byggja upp metnað og stolt meðal starfsfólks sem er hvatt til að leita nýrra leiða 

og tækifæra (Skólanefnd Snæfellsbæjar, 2009). 

Samræmdar reglur eru um vistun barna í leikskólum Snæfellsbæjar. Til að mynda hafa 

börn á aldrinum tveggja til sex ára rétt á leikskóladvöl og verða fjölskyldur þeirra að eiga 

lögheimili í Snæfellsbæ. Dagvistargjöld eru greidd fyrirfram fyrir hvern mánuð og veittur 

er systkinaafsláttur. Vegna annars barns er veittur 25% afsláttur af grunngjaldi og 50% 

afsláttur fyrir þriðja barn. 

Bæjarstjóri Snæfellsbæjar og bæjarritari sjá um að gera gjaldskrá varðandi dagvistunar- 

og fæðisgjöld leikskóla bæjarins. Þær eru síðan lagðar fyrir bæjarstjórn til samþykktar. 

Gjaldskrárnar hækka um hver áramót og er miðað við verðbólgu, en oftast nær er þó 

hækkunin lægri en verðbólgan. 

Varðandi innkaup vegna leikskólanna þá sjá leikskólastjóri, aðstoðarleikskólastjórar og 

matráðar um þau. Almennt séð er þeim uppálagt að versla í heimabyggð, en jafnframt að 

versla þar sem ódýrast er hverju sinni, svo framarlega sem það er hægt. Þeir eru þó 

bundnir samningi til að mynda varðandi hreinlætisvörur og pappír, þar sem Snæfellsbær 
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er með samning við Olíuverslun Íslands. Snæfellsbær er einnig aðili að Rammasamningi 

Ríkiskaupa, en forstöðumenn stofnana bæjarins eru ekki bundnir af þeim samningi. 

Bæjarritari og leikskólastjóri koma að gerð fjárhagsáætlana vegna leikskólanna Krílakots 

og Kríubóls. Þó er ráðgert að færa þetta meira á herðar leikskólastjóra, þar sem hann er 

ábyrgur fyrir rekstri og starfsemi leikskólanna. Tæknideild Snæfellsbæjar aðstoðar við 

gerð framkvæmdaáætlana. Leikskólastjóra hefur að mestu leyti tekist að halda 

fjárhagsáætlanir síðastliðin ár. Ef sýnt þykir að til óvæntra útgjalda komi þá hefur hann 

þann valkost að senda bæjarstjórn bréf og óska eftir aukafjárveitingu. Ef hann nýtir sér 

ekki þennan kost, heldur eyðir um efni fram er honum veitt áminning. Sá möguleiki er 

fyrir hendi, að ef brotið er ítrekað á fjárhagsáætlun að segja leikskólastjóra upp störfum, 

og það sama gildir um aðra forstöðumenn bæjarins (Lilja Ólafardóttir, munnleg heimild, 

22. febrúar 2013). 

4.1. Ágrip af sögu Krílakots 

Á aðalfundi Kvenfélags Ólafsvíkur þann 28. febrúar 1969 viðruðu þrjá félagskonur þá 

hugmynd sína að koma á fót leikskóla fyrir börn. Þá ættu konur auðveldara með að 

komast út á vinnumarkaðinn, til dæmis á vertíðum, en þá vantaði oft fólk til vinnu. Eins 

væri það skemmtilegt og þroskandi fyrir börn að sækja leikskóla. Vel var tekið í þessa 

hugmynd og var samþykkt að fara í fjáraflanir og vinna þessu verkefni brautargengi. 

Næstu þrjú árin lögðu ýmsir aðilar málefninu lið, meðal annars Ólafsvíkurhreppur. Á 

félagsfundi í október 1971 tjáði formaður félagskonum að stjórnin hefði augastað á 

jarðhæð „gamla“ Félagsheimilisins. Samið var um leigu á þessu húsnæði og réðust 

félagskonur, ásamt eiginmönnum sínum, í lagfæringar á því, auk þess að smíða girðingu 

umhverfis lóðina.  

Leikskólinn var  opnaður 7. febrúar 1972 og var Gréta Jóhannesdóttir ráðin sem 

forstöðukona. Henni til halds og traust fyrstu mánuðina var Guðrún Guðbrandsdóttir 

sem hafði starfað við  leikskóla í Reykjavík í tíu ár. Hún tók það meðal annars að sér að 

kaupa inn leikföng og föndurdót, ásamt því að móta starfsemina með Grétu. 

Fyrstu árin var opnunartíminn frá klukkan 13:00-19:00 og voru börnin á aldrinum 

þriggja til sjö ára. Öll voru þau nestuð að heiman, bæði í mat og drykk. Barnafjöldinn var 

misjafn eftir árstíma, allt upp í 49 í einu og voru þrjár til fjórar konur starfandi við 

leikskólann, fyrir utan forstöðukonu.  
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Kvenfélagið rak leikskólann til 1. mars 1974, en þá tók Ólafsvíkurhreppur við 

rekstrinum. Þann 19. ágúst 1978 hóf leikskólinn starfsemi sína í nýbyggingu að 

Brúarholti. Þá var farið að bjóða upp á fjögurra tíma vistun, klukkan 8:00-12:00 fyrir 

hádegi og 13:00-17:00 eftir hádegi. Börnin voru áfram nestuð að heiman, en fengu mjólk 

á leikskólanum (Leikskólinn Krílakot, e.d.-a). 

4.2.  Starfsemi Krílakots 

Húsnæði það sem hýsir Krílakot að Brúarholti í dag er 412,3 m2 að stærð. Stöðugildin við 

leikskólann eru 16,22 og á bak við þau eru 19 starfsmenn. Þar af er 0,50 stöðugildi 

leikskólastjóra og 0,91 stöðugildi stuðningsfulltrúa með fötluðu barni, sem fellur út 

sumarið 2013. Auk þess 1,38 stöðugildi matráðs og aðstoðarmatráðs. Nýverið var opnuð 

deild frá Krílakoti, vegna mikillar eftirspurnar eftir leikskólaplássi. Deildin er hugsuð 

sem tímabundin lausn og er til húsa að Engihlíð 18 og er 108,5 m2 að stærð. Þar eru nú 8 

börn í vistun, stöðugildin eru tvö sem tveir starfsmenn deila með sér (Lilja Ólafardóttir, 

munnleg heimild, 22. febrúar 2013).   

Yfirmaður skólans er leikskólastjóri, sem jafnframt er yfirmaður Kríubóls, og ber hann 

faglega og rekstrarlega ábyrgð á starfsemi leikskólans. Aðstoðarleikskólastjóri starfar 

við skólann og gegnir hann starfi leikskólastjóra að honum fjarverandi, og er honum til 

aðstoðar við tilhögun skólastarfsins.  Jafnframt hefur hann yfirumsjón og sér um þjálfun 

sérkennslubarna, en öll sérkennsla fer fram innan veggja leikskólans. Þrír deildarstjórar 

starfa við skólann og þeirra starfssvið er að bera ábyrgð á stjórnun, skipulagningu, 

framkvæmd og mati starfsins á deildunum. 

Á Krílakoti eru 60 börn í vistun og þeim er skipt niður á þrjár deildir eftir aldri. Á Rauðu 

deildinni eru fjögurra til fimm ára börn, á Gulu deildinni eru þriggja til fjögurra ára og á 

Stubbakoti  eru yngstu börnin, tveggja til þriggja ára.  

Grunntími leikskólans er frá klukkan 9:00-15:00, en þá fer megin starf leikskólans fram. 

Í boði er fjögurra til níu klukkustunda vistun, frá klukkan 8:00 eða 9:00 á morgnana, allt 

eftir óskum foreldra. Þá fá öll börn morgun- og hádegisverð, auk síðdegishressingar, allt 

eftir því hversu lengi þau dvelja á leikskólanum. Matráður er starfandi við skólann sem 

annast eldamennskuna og undirbúning máltíðanna (Leikskólinn Krílakot, e.d.-b). 
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Leikskólinn Krílakot starfar eftir skólanámskrá sem gefin var út árið 2007. Þar er gerð 

grein fyrir hugmyndafræði leikskólans, markmiðum skólastarfsins og leiðum að því. 

Einkunnarorð Krílakots eru virðing og virkni. 

Við berum virðingu fyrir umhverfi okkar og viljum virkja einstaklinginn til að taka sjálfstæðar 

ákvarðanir. Við viljum mæta hverjum einstaklingi út frá þörfum hans og getu svo hver og einn 

fái notið sín í leikskólanum. Við vinnum að því að bera virðingu fyrir öllum verum, öllum 

skoðunum, trúarbrögðum, kynþáttum, vinnulagi og hlutum. Börnin hafa mikla þörf fyrir að vera 

sjálfstæð, því þurfa þau að fá tækifæri til að kanna, mistakast og reyna aftur.  

Í skólanámskránni er einnig fjallað um námssvið leikskólans og þar er lögð áhersla á 

málrækt, hreyfingu, myndsköpun, tónlist, náttúru og umhverfi, og menningu og 

samfélag. Auk þess fer fram ýmiskonar starf í gegnum leikinn og má þar nefna útiveru, 

vettvangsferðir, samverustundir, hópavinnu/þemavinnu, lífsleikni og tölvur. Leikskólinn 

leggur einnig áherslu á málörvun barna, stærðfræði og umhverfismennt, og svo er unnið 

eftir námsskrá sem ætluð er fimm ára börnum (Leikskólinn Krílakot, 2007). 

4.3. Rekstur Krílakots 

Samkvæmt ársreikningum Snæfellsbæjar fyrir árin 2010-2012 voru 

heildarrekstrartekjur leikskólans Krílakots árið 2010 kr. 15.054.255, árið 2011 lækkuðu 

þær og voru kr. 14.895.385, en á árinu 2012 fóru þær í kr. 17.163.941. Meðaltekjur 

leikskólans voru því kr. 15.704.527 á þessu þriggja ára tímabili.  

 

Mynd 2: Krílakot 2010-2012; Hlutfall tekna og gjalda með húsaleigu. 
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Aftur á móti voru heildarrekstrargjöldin í við hærri á þessu sama tímabili. Árið 2010 

voru rekstrargjöldin  kr. 80.104.000, þau voru komin í kr. 83.469.120 árið 2011 og ári 

seinna kostaði rekstur leikskólans kr. 91.915.735. Meðalrekstrargjöldin voru því kr. 

85.162.952.  

Rekstrartekjur leikskólans Krílakots náðu því aðeins að dekka 16% af rekstrargjöldum 

skólans á þessum þremur árum, eins og kemur fram á mynd 2. 

Þegar horft er á meðaltalstölur helstu gjaldaliða á þessum þremur árum sést að 78% af 

rekstargjöldunum fer í laun og launatengd gjöld eða kr. 66.045.673. Árið 2010 var 

launakostnaður leikskólans kr. 61.641.537. Ári seinna var hann kominn í kr. 64.471.813 

og í árslok 2012 nam hann kr. 72.023.668. 

5% eða kr. 4.205.979 fara í kaup á matvælum vegna mötuneytis leikskólans. Þessi 

kostnaður var kr. 3.931.936 árið 2010, fór í kr. 3.988.139 árið 2011 og var kr. 4.697.891 

vegna ársins 2012. 

 

Mynd 3: Krílakot 2010-2012; Hlutfall helstu gjaldaliða með húsaleigu. 

Til rafmagnskaupa vegna hitunar og lýsingar í leikskólanum fara kr. 1.087.762 eða 1% af 

gjöldunum. Þessi gjaldaliður kostaði kr. 961.478 árið 2010, hann hækkaði í kr. 1.050.112 

árið 2011 og var kominn í kr. 1.251.697 árið 2012. 

Annar kostnaður leikskólans nam 5% af rekstrargjöldunum eða kr. 4.684.614. Árið 2010 

stóð þessi kostnaður í kr. 4.430.125. Hann var kominn í kr. 4.820.132 árið 2011, en 

lækkaði í kr. 4.803.585 árið 2012. 
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Á þessu þriggja ára tímabili hefur húsaleiga leikskólans til Snæfellsbæjar verið sú sama á 

hverju ári eða kr. 9.138.924. Það eru 11% af heildargjöldum skólans (Snæfellsbær, 

2011) (Snæfellsbær, 2012) (Snæfellsbær, óbirtur). 

Ef húsaleigan er tekin út úr heildarrekstargjöldum leikskólans kemur í ljós að hlutfall 

rekstratekna hækkar og dekkar nú 17% af rekstrargjöldum skólans. 

 

Mynd 4: Krílakot 2010-2012; Hlutfall tekna og gjalda án húsaleigu. 

Ef við skoðum gjaldaliði án húsaleigu er hlutfall launa og launatengdra gjalda 87% af 

rekstrargjöldum leikskólans. Matvæli vegna mötuneytis og annar kostnaður eru komin í 

6% og rafmagnskostnaður vegna ljóss og hita er sá sami eða 1%. 

 

Mynd 5: Krílakot 2010-2012; Hlutfall helstu gjaldaliða án húsaleigu. 
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4.4. Ágrip af sögu Kríubóls 

Aðdragandi að stofnun leikskóla á Hellissandi var sá að Kvenfélag Hellissands rak 

gæsluvöll yfir sumartímann og þar starfaði meðal annars Oddný Gestsdóttir sem var 

menntuð fóstra. Dag einn kom Skúli Alexandersson, þáverandi oddviti Neshrepps utan 

Ennis, að máli við Oddnýju og spurði hvernig henni líkaði starfið. Henni líkaði það vel, en 

tjáði Skúla að þörf væri á að stofna leikskóla sem væri opinn allt árið. Skúli gekk í málið 

og lagði til að skólinn yrði staðsettur í húsi sem nefnt var Grund og stóð við Munaðarhól. 

Húsið var illa farið, en með samstilltu átaki heimamanna var ráðist í lagfæringar. 

Leikskólinn tók til starfa 1. desember 1971 og var  Oddný Gestsdóttir ráðin sem 

forstöðukona. Þessi leikskóli var fyrsti leikskólinn á Snæfellsnesi þar sem sveitarfélag 

var rekstraraðili. Opnunartíminn var frá klukkan 12:45-19:00 og tvær konur ráðnar til 

starfa, auk forstöðukonu. Tuttugu börn voru í vistun og voru þau nestuð að heiman. Árið 

1972 hóf fjórða konan störf við leikskólann og börnunum fjölgaði í þrjátíu. 

Þann 4. apríl 1985 flutti leikskólinn starfsemi sína í nýbyggingu að Naustabúð 17, en þá 

var hluti byggingarinnar tekin í notkun og sá seinni um haustið það sama ár. Ný 

viðbygging var svo tekin í notkun árið 2005 (Leikskólinn Kríuból, e.d.-a). 

4.5.  Starfsemi Kríubóls 

Í dag er húsnæði Kríubóls við Naustabúð 17 407,6 m2 að stærð. Við leikskólann eru 

12,40 stöðugildi sem 15 starfsmenn sinna. Þar af eru 0,50 stöðugildi leikskólastjóra og 

0,91 stöðugildi matráðs. Yfirmaður skólans er leikskólastjóri, sem jafnframt er yfirmaður 

Krílakots eins og komið hefur fram. Aðstoðarleikskólastjóri er við leikskólann, auk 

þriggja deildarstjóra og starfslýsingar eru þær sömu og á Krílakoti (Lilja Ólafardóttir, 

munnleg heimild, 22. febrúar 2013). 

Á Kríubóli eru 45 börn í vistun og þeim er skipt niður á þrjár deildir eftir aldri. Á Hóli eru 

fjögurra til fimm ára börnin, á Holti eru þriggja til fjögurra ára og á Garði eru yngstu 

börnin, eins til tveggja ára.  

Grunntími leikskólans er frá klukkan 9:00-14:30, en þá fer fram megin skólastarfið. Í 

boði er fjögurra til átta klukkustunda vistun, frá klukkan 8:00 eða 9:00 á morgnana, allt 

eftir óskum foreldra. Þá fá öll börn morgun- og hádegisverð, auk nónhressingar, allt eftir 

því hversu lengi þau dvelja á leikskólanum (Leikskólinn Kríuból, e.d.-b). 
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Gildandi skólanámskrá Kríubóls er frá árinu 2007 og þar kemur fram að hugmyndafræði 

og stefna skólans byggist meðal annars á þekkingu, reynslu, lífsviðhorfi og gildismati 

kennara hans. Námssvið skólans eru, líkt og hjá Krílakoti, málrækt, hreyfing, 

myndsköpun, tónlist, náttúra og umhverfi, og menning og samfélag.  Leikskólinn nálgast 

sín viðfangsefni í gegnum leikinn og er hann hafður að leiðarljósi í starfi skólans. 

Áherslur Kríubóls eru þó mjög ólíkar áherslum Krílakots, skólinn er með opið val þar 

sem börnunum er gefið tækifæri á að velja sér svæði, leikfélaga og efnivið (Leikskólinn 

Kríuból, 2007) (Leikskólinn Kríuból, 2012). 

4.6. Rekstur Kríubóls 

Samkvæmt ársreikningum Snæfellsbæjar fyrir árin 2010-2012 kemur fram að 

heildarrekstrartekjur leikskólans Kríubóls árið 2010 voru kr. 11.695.519, árið 2011 

hækkuðu þær og voru kr. 11.884.476, og á árinu 2012 fóru þær í kr. 11.817.127. 

Meðaltekjur leikskólans voru því kr. 11.799.041 á þessu þriggja ára tímabili.  

Aftur á móti voru heildarrekstrargjöldin í við hærri á þessu sama tímabili. Árið 2010 

voru rekstrargjöldin  kr. 66.063.974, þau voru komin í kr. 71.825.785 árið 2011 og ári 

seinna kostaði rekstur leikskólans kr. 73.904.625. Meðalrekstrargjöldin voru því kr. 

70.598.128. 

Rekstrartekjur leikskólans Kríubóls náðu því aðeins að dekka 14% af rekstrargjöldum 

skólans á þessum þremur árum, eins og kemur fram á mynd 6. 

 

Mynd 6: Kríuból 2010-2012; Hlutfall tekna og gjalda með húsaleigu. 
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Þegar horft er á meðaltalstölur helstu gjaldaliða á þessum þremur árum sést að 72% af 

rekstargjöldunum fer í laun og launatengd gjöld eða kr. 50.835.215. Árið 2010 var 

launakostnaður leikskólans kr. 46.726.808. Ári seinna var hann kominn í kr. 51.616.392 

og í árslok 2012 nam hann kr. 54.162.446. 

5% eða kr. 3.341.021 fara í kaup á matvælum vegna mötuneytis leikskólans. Þessi 

kostnaður var kr. 3.000.706 árið 2010, fór í kr. 3.441.581 árið 2011 og var kr. 3.580.776 

vegna ársins 2012. 

Til rafmagnskaupa vegna hitunar og lýsingar í leikskólanum fara kr. 923.549 eða 1% af 

gjöldunum. Þessi gjaldaliður kostaði kr. 977.085 árið 2010, hann lækkaði í kr. 697.494 

árið 2011 og var kominn í kr. 1.096.068 árið 2012. 

Annar kostnaður leikskólans nam 6% af rekstrargjöldunum eða kr. 3.979.111. Árið 2010 

stóð þessi kostnaður í kr. 3.840.143. Hann var kominn í kr. 4.551.086 árið 2011, en 

lækkaði í kr. 3.546.103 árið 2012 (Snæfellsbær, 2011) (Snæfellsbær, 2012) 

(Snæfellsbær, óbirtur). 

Á þessu þriggja ára tímabili hefur húsaleiga leikskólans til Snæfellsbæjar verið sú sama á 

hverju ári eða kr. 11.519.232. Það eru 16% af heildargjöldum skólans. 

 

Mynd 7: Kríuból 2010-2012; Hlutfall helstu gjaldaliða með húsaleigu. 
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Það sama gerist hjá leikskólanum Kríubóli ef húsaleigan er tekin út úr rekstargjöldum 

skólans. Hlutfall rekstrartekna hækkar og dekkar nú 17% af gjöldum skólans. 

 

Mynd 8: Kríuból 2010-2012; Hlutfall tekna og gjalda án húsaleigu. 

Ef við skoðum gjaldaliði Kríubóls án húsaleigu er hlutfall launa og launatengdra gjalda 

komið í 86% af rekstrargjöldum leikskólans. Matvæli vegna mötuneytis fara í 6% og 

annar kostnaður  í 7%. Rafmagnskostnaður er sá sami og áður eða 1%. 

 

Mynd 9: Kríuból 2010-2012; Hlutfall helstu gjaldaliða án húsaleigu. 
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5. Hjallastefnan ehf. 

Í dag er Hjallastefnan ehf. með þjónustusamning við sveitarfélög um rekstur 12 leikskóla 

og hafa samskiptin gengið vel. Samningarnir eru svipað upp byggðir, þó efnisinnihaldið 

sé ólíkt, þar sem hver samningur er gerður sérstaklega fyrir hvern leikskóla. Við skólana 

12 eru 256 stöðugildi sem 290 starfsmenn deila með sér.  

Samræmdar reglur Hjallastefnunnar ehf. varðandi leikskólana sína snúa meira að 

faglegu starfi skólanna. Kennsluaðferðir eru þær sömu í öllum skólunum, umhverfi 

skólanna er byggt upp á svipaðan máta og börn og starfsfólk ganga í skólafatnaði. Hvað 

varðar aðrar reglur, til að mynda innritun, þá fylgja leikskólarnir alltaf reglum 

viðkomandi sveitarfélags, og eins varðandi gjaldskrá um dagvistunargjöld. Þó er 

leikskólum Hjallastefnunnar ehf. heimilt að hafa gjaldskrá sína 15% hærri en 

viðkomandi sveitarfélags, og er það þá samningsbundið, og nýta nokkrir leikskólar sér 

það, meðal annars Laufásborg. Við ákvörðun á fæðisgjaldi leikskólanna þá hafa 

forsvarsmenn Hjallastefnunnar ehf. reynt að vera samstíga þeim leikskólum sem eru 

reknir af sveitarfélaginu á viðkomandi svæði. 

Leikskólastjórar og matráðar sjá um innkaup vegna síns leikskóla og er í sjálfsvald sett 

hvar þeir kaupa. Framkvæmdastjóri fundar þó reglulega með matráðunum, þannig að 

þeir geta borið sig saman hver við annan. 

Rekstur leikskóla Hjallastefnunnar ehf. er aðskilinn hver frá öðrum og hefur 

leikskólastjórum tekist ágætlega að halda fjárhagsáætlun síðustu ár. Fjárhagsáætlun 

hvers leikskóla er mikið bundin við þjónustusamning sem gerður hefur verið við 

viðkomandi sveitarfélag.  Áætlunin miðast þó mikið við síðustu fjárhagsáætlun skólans, 

svo framarlega sem stórvægilegar breytingar hafi ekki orðið í rekstrinum. Hver 

leikskólastjóri fær í sínar hendur ákveðinn ramma til að vinna eftir og ber ábyrgð á 

rekstri síns leikskóla. 

Ekki er mikið svigrúm til að mæta óvæntum útgjöldum. Ef til þeirra kemur þá sest 

framkvæmdastjóri niður með viðkomandi leikskólastjóra og fer yfir stöðu mála. 

Langoftast eiga þessi útgjöld sér eðlilegar skýringar og tengjast þá yfirleitt 

starfsmannahaldi, að of margt starfsfólk sé starfandi við leikskólann eða að breytingar 

hafi orðið á barnafjölda. Ef um endurtekna framúrkeyrslu er að ræða hjá tilteknum 

leikskóla, þá er litið svo á að framkvæmdastjóri sé að bregðast sinni eftirlitsskyldu. Eins 

gæti verið að hann hefði ekki gefið viðkomandi leikskólastjóra réttan ramma til að vinna 
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eftir eða þá að eitthvað var að rammanum sem búinn var til fyrir leikskólann (Áslaug 

Hulda Jónsdóttir, munnleg heimild, 7. mars 2013).   

5.1. Leikskólinn Laufásborg 

Hjallastefnan ehf. er rekstraraðili Laufásborgar og skólinn er rekinn samkvæmt lögum 

um leikskóla nr. 90/2008, reglugerð um starfsemi leikskóla nr. 655/2009 og starfar eftir 

Aðalnámskrá leikskóla frá 2011, eins og aðrir leikskólar á Íslandi. Laufásborg tekur mið 

af skólastefnu Reykjavíkurborgar, en þar kemur fram að hver leikskóli ákveði sína stefnu 

í sínu starfi (Reykjavíkurborg, e.d.). Leikskólinn valdi því að fylgja þeim áherslum og 

meginreglum sem Hjallastefnan fer eftir í sínu leikskólastarfi. 

Kynjanámskrá og meginreglur Hjallastefnunnar segja til um þau viðhorf og 

grundvallargildi sem ríkja innan hvers leikskóla (Margrét Pála Ólafsdóttir, 2012b, bls. 8).  

Kynjaskiptingin felst í þremur meginþáttum. Í fyrsta lagi er kynjaskilningur Hjallastefnunnar á 

því innbyggða kynjamisrétti sem hamlar réttlæti og lýðræði í samfélagi okkar. Í öðru lagi er 

kynjanámskrá Hjallastefnunnar sem er leið til að efla og auka möguleika og rétt bæði stúlkna og 

drengja í daglegu skólastarfi. Í þriðja lagi er kynjafræðsla þar sem kennarar vinna á 

vitsmunalegum grunni að því að hamla gegn staðalmyndum kynjanna og skapa nýjan skilning 

hjá báðum kynjum (Margrét Pála Ólafsdóttir, 2012b, bls. 21). 

Skýr forgangsröðun er á meginreglum Hjallastefnunnar og fyrsta reglan er innsti kjarni 

starfsins og hver regla byggir á og umlykur þá sem á undan kemur (Leikskólinn 

Laufásborg, 2013). 

Meginreglur Hjallastefnunnar eru: 

FYRSTA MEGINREGLAN: BÖRN  

Hjallastefnunni er ætlað að mæta hverju barni eins og það er og virða og viðurkenna ólíkar 

þarfir aldurshópa, kynja og einstaklinga óháð uppruna og menningu. Skólanum ber einnig að 

virða valfrelsi og ólíkan áhuga barna og hlúa á víðfeðman hátt að velgengni allra. 

ÖNNUR MEGINREGLAN: STARFSFÓLK  

Hjallastefnunni er ætlað að stuðla að því að jákvæðni, gleði og kærleikur séu ráðandi öfl í 

samskiptum starfsfólks svo og í öllum samskiptum við börn og foreldra og aðra sem koma að 

málum skólans. 

ÞRIÐJA MEGINREGLAN: UMHVERFI  

Hjallastefnunni er ætlað að skapa samfélag innan hvers skóla þar sem jafnvægi, einfaldleiki og 

gagnsæi er ráðandi í dagskrá, umhverfi og búnaði og reglur eru sýnilegar og áþreifanlegar. 

Þannig gefst börnum skiljanlegt og viðráðanlegt umhverfi miðað við aldur þeirra, þroska og 

getu. 
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FJÓRÐA MEGINREGLAN: EFNIVIÐUR  

Hjallastefnunni er ætlað að bjóða upp á leikefnivið og einföld námsgögn þar sem sköpun og 

ímyndun er í fyrirrúmi í fjölbreyttri reynslu hvers barns. Þannig skapar sjálfbjarga fólk eigið 

nám og leikheim með eigin lausnum og raunveruleikatengd verkefni eru í fyrirrúmi.  

FIMMTA MEGINREGLAN: NÁTTÚRAN 

Hjallastefnunni er ætlað að kenna börnum að skynja og njóta náttúrulegs umhverfis og virða 

náttúruna með nýtni, nægjusemi og hófsemi svo og með umhirðu og endurvinnslu. 

SJÖTTA MEGINREGLAN: SAMFÉLAG  

Hjallastefnunni er ætlað að þjálfa aga og hegðun á jákvæðan og hlýlegan en um leið ákveðinn og 

hreinskiptinn hátt. Með nákvæmni og festu verður taminn vilji leiðin til öryggis og frelsis fyrir 

alla í rósemd og friði innan skólasamfélagsins og síðar til ábyrgrar þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi 

(Margrét Pála Ólafsdóttir, 2012b, bls. 10). 

5.2. Ágrip af sögu Laufásborgar 

Leikskólinn Laufásborg var opnaður 25. október 1952 og fyrsti leikskólastjórinn var 

Þórhildur Ólafsdóttir. Aðdragandi að opnun skólans var sá að mikil þörf var á úrræðum í 

dagvistarmálum barna í Reykjavík um miðja síðustu öld. Barnavinafélagið Sumargjöf 

hafði verið stofnað á þriðja áratugnum og rak dagheimilin Barónsborg, Grænuborg og 

Tjarnarborg, en þörfin fyrir fleiri dagvistarpláss var fyrir hendi. Breytt 

samfélagsmynstur átti sinn þátt í því, og margar konur farnar út á vinnumarkaðinn, þar 

sem ein fyrirvinna var oft ekki nóg, og eins hitt að einstæðum mæðrum hafði fjölgað. 

Sumargjöf sinnti þessum málaflokki af kostgæfni og mátti hver sem er sækja um pláss 

fyrir börnin sín á Borgunum, þó meginreglan væri sú að börn af fátækari heimilum hefðu 

forgang.  

Samningar hófust á milli eigenda Laufásborgar 53-55 og Reykjavíkurborgar um kaup á 

húsunum handa Sumargjöf á 25 ára afmæli félagsins. Þegar kaupin voru frágengin sá 

borgin um þær lagfæringar sem þurfti að gera.  

Starfsfólkið á Laufásborg var mest megnis kvenfólk, þó karlmenn sæjust þar einnig, eins 

og til að mynda í garðrækt og smiðju. Fyrstu starfsárin var Laufásborg skipt í vöggustofu, 

dagheimili og leikskóla. Á leikskólanum voru börn efnameira fólks. Þau dvöldust í 

skólanum hálfan daginn og komu nestuð að heiman. Aftur á móti voru börnin á 

dagheimilinu allan daginn í skólanum og fengu þar fullt fæði, og var hann opinn sex daga 

vikunnar. Ýmis konar leikföng voru á Laufásborg, sem var kærkomið fyrir mörg þessara 

barna sem áttu lítið sem ekkert af dóti.  



23 
 

Leikskólinn var lagður af á sjötta áratugnum og Laufásborg var dagheimili fram á tíunda 

áratuginn. Á áttunda áratugnum varð Reykjavíkurborg rekstraraðili Laufásborgar, en í 

dag er hann rekinn undir merkjum Hjallastefnunnar ehf. (Björk Þorleifsdóttir, 2012). 

5.3. Starfsemi Laufásborgar 

Leikskólinn Laufásborg er til húsa að Laufásvegi 53-55 í Reykjavík og er 922 m2 að 

stærð. Við skólann eru 23 stöðugildi sem 26 starfsmenn sinna. Tveir leikskólastjórar eru 

starfandi við skólann og bera þeir ábyrgð á starfseminni, auk þess að sinna starfi 

hópstjóra. Allt það starfsfólk sem vinnur með börnunum er titlað hópstjórar og er 

hlutverk þeirra að halda utan um allar upplýsingar sem varða börnin á leikskólanum. 

Á Laufásborg eru 132 börn í vistun (Áslaug Hulda Jónsdóttir, munnleg heimild, 7. mars 

2013) og skiptast þau á fimm kjarna. Á Litla kjarna eru alla jafna 18 til 24 mánaða 

drengir í þremur hópum. Tveggja til þriggja ára drengir eru á Yngri drengjakjarna í 

þremur til fjórum hópum. Svo er það Eldri drengjakjarni, en þar eru þriggja til fimm ára 

drengir í fjórum hópum. Á Yngri stúlknakjarna eru stúlkur frá 18 mánaða til þriggja ára í 

fjórum hópum og á Eldri stúlknakjarna eru þriggja til fimm ára stúlkur í fjórum hópum.  

Laufásborg er opin frá klukkan 7:45-17:00 og vistunartími barnanna er mismunandi. Að 

öllu jöfnu er hann þó í við lengri en á öðrum leikskólum Hjallastefnunnar ehf. (Áslaug 

Hulda Jónsdóttir, munnleg heimild, 7. mars 2013). Boðið er upp á morgun- og 

hádegisverð, auk síðdegishressingar, allt eftir dvalartíma barnanna. Við skólann er 

starfandi matráður sem sér um undirbúning máltíðanna og eldamennsku.  

Leikskólinn Laufásborg starfar eftir skólanámskrá sem gefin var út árið 2013. Þar er 

gerð grein fyrir hugmyndafræði leikskólans, markmiðum skólastarfsins og leiðum að 

því. Í henni er einnig fjallað um uppeldissvið leikskólans og þar er lögð áhersla á leikinn, 

læsi og samskipti, tölvur og tæknilæsi, heilbrigði og vellíðan, sjálfbærni og vísindi, og 

sköpun og menningu (Leikskólinn Laufásborg, 2013). 

5.4. Rekstur Laufásborgar 

Samkvæmt ársreikningum Hjallastefnunnar ehf. fyrir árin 2010-2012 voru 

heildarrekstrartekjur leikskólans Laufásborgar árið 2010 um kr. 128.800.000, árið 2011 

hækkuðu þær og voru um kr. 149.000.000, og á árinu 2012 fóru þær í um kr. 

156.300.000. Meðaltekjur leikskólans voru því um kr. 144.700.000 á þessu þriggja ára 

tímabili.  
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Heildarrekstrargjöldin voru eilítið hærri á þessu sama tímabili. Árið 2010 voru 

rekstrargjöldin  um kr. 135.500.000, þau voru komin í um kr. 149.000.000 árið 2011 og 

ári seinna kostaði rekstur leikskólans um kr. 155.200.000. Meðalrekstrargjöldin voru því 

um kr. 146.566.667. 

 

Mynd 10: Laufásborg 2010-2012; Hlutfall tekna og gjalda án húsaleigu. 

Rekstrartekjur leikskólans Laufásborgar náðu því að dekka tæplega helminginn af 

rekstrargjöldum skólans á þessum þremur árum, eins og kemur fram á mynd 10. 

Í þjónustusamningi Hjallastefnunnar ehf. við Reykjavíkurborg varðandi Laufásborg er 

kveðið á um að ekki sé greidd húsaleiga vegna afnota af húsnæði því er hýsir leikskólann 

(Reykjavíkurborg, 2010). Einnig sér Reykjavíkurborg um almennt viðhald vegna 

leikskólans (Reykjavíkurborg, 2013).  

Þegar horft er á meðaltalstölur helstu gjaldaliða á þessum þremur árum sést að 81% af 

rekstargjöldunum fer í laun og launatengd gjöld eða um kr. 119.100.000. Árið 2010 var 

launakostnaður leikskólans um kr. 110.600.000. Ári seinna var hann kominn í um kr. 

122.000.000 og í árslok 2012 nam hann um kr. 124.700.000. 

Vert er að taka fram að Hjallastefnan ehf. greiðir starfsmönnum sínum að jafnaði einum 

launflokki hærra en gert er ráð fyrir samkvæmt kjarasamningum (Áslaug Hulda 

Jónsdóttir, munnleg heimild 7. mars 2013) (Félag leikskólakennara, Kennarasamband 

Íslands, e.d.).  
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6% eða um kr. 8.300.000 fara í kaup á matvælum vegna mötuneytis leikskólans. Þessi 

kostnaður var um kr. 8.200.000 árið 2010, fór í um kr. 8.300.000 árið 2011 og var um kr. 

8.400.000 vegna ársins 2012. 

Til rafmagnskaupa vegna hitunar og lýsingar í leikskólanum fara kr. 1.130.240 eða 1% af 

gjöldunum. Þessi gjaldaliður kostaði kr. 725.670 árið 2010, hann hækkaði í kr. 1.295.100 

árið 2011 og var í um kr. 1.369.949 árið 2012. 

Annar kostnaður leikskólans nam 12% af rekstrargjöldunum eða kr. 18.036.427. Árið 

2010 stóð þessi kostnaður í kr. 15.974.330. Hann var kominn í  kr. 17.704.900 árið 2011, 

en hækkaði í kr. 20.730.051 árið 2012 (Hjallastefnan ehf., 2011) (Hjallastefnan ehf., 

2012) (Hjallastefnan ehf., óbirtur). 

 

Mynd 11: Laufásborg 2010-2012; Hlutfall helstu gjaldaliða án húsaleigu. 
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6. Samanburður á rekstri Krílakots, Kríubóls og Laufásborgar 

Þegar rekstrartekjur og brúttó rekstrargjöld, án húsaleigu, leikskólanna Krílakots, 

Kríubóls og Laufásborgar eru borin saman á þessu þriggja ára tímabili sést vel hve 

rekstrargrundvöllur skólanna er ólíkur.  

Rekstrartekjur Krílakots eru kr. 15.704.527 og tekjur Kríubóls eru kr. 11.799.041 eða 

samtals kr. 27.503.568. Brúttó rekstrargjöldin eru töluvert hærri eða kr. 76.024.028 hjá 

Krílakoti og kr. 59.078.896 hjá Kríubóli, sem gera kr. 135.102.924 í það heila. Ætla má að 

meðaltalsfjöldi barna í vistun á leikskólum Snæfellsbæjar á þessu tímabili sé um 102, 

þegar horft er á tölur Hagstofu Íslands fyrir árin 2010-2011 um fjölda barna eftir aldri á 

leikskólum og samkvæmt upplýsingum á heimasíðum leikskólanna í Snæfellsbæ 

(Hagstofa Íslands, e.d.-a) (Leikskólinn Krílakot, e.d.-b) (Leikskólinn Kríuból, e.d.-b). 

Aftur á móti eru rekstrartekjur Laufásborgar um kr. 144.700.000, en brúttó 

rekstrargjöldin um kr. 146.566.667. Gera má ráð fyrir að meðaltalsfjöldi barna í vistun 

sé um 120, samkvæmt Hagstofu Íslands og skólanámskrá Laufásborgar (Hagstofa 

Íslands, e.d.-a) (Leikskólinn Laufásborg, 2013). 

 

Mynd 12: Krílakot, Kríuból og Laufásborg 2010-2012; Hlutfall tekna og gjalda án húsaleigu. 
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Laun og launatengd gjöld er stærsti gjaldaliðurinn hjá öllum þremur leikskólunum. Þessi 

liður nam að meðaltali  kr. 66.045.673 hjá Krílakoti og kr. 50.835.215 hjá Kríubóli á 

þessu þriggja ára tímabili eða kr. 116.880.888 samtals. Hjá Laufásborg nam þessi 

gjaldaliður um kr. 119.100.000. Munurinn er rúmar kr. 2.200.000, sem telst varla mikið, 

þar sem ætla má að tæplega 20 fleiri börn hafi verið á Laufásborg, en leikskólum 

Snæfellsbæjar til samans. 

Hjá Krílakoti fara kr. 4.205.979 til kaupa á matvælum vegna mötuneytis, kr. 3.341.021 

hjá Kríubóli og um kr. 8.300.000 hjá Laufásborg. Ef horft er á áætlaðan fjölda barna á 

þessu tímabili, er kostnaðurinn í við meiri hjá leikskólum Snæfellsbæjar. Ástæðurnar má 

meðal annars rekja til þess að engin  lágvöruverðsverslun er í Snæfellsbæ, en 

leikskólastjóra og matráðum er uppálagt að versla í heimabyggð, ef mögulegt er. Eins 

hitt að flutningskostnaður hefur hækkað mikið á undanförnum árum og honum er oft 

velt út í verðlagið. 

 

Mynd 13: Krílakot, Kríuból og Laufásborg 2010-2012; Hlutfall helstu gjaldaliða án húsaleigu. 
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fyrir tæplega 408 m2 húsnæði. Hér hallar verulega á leikskólana í Snæfellsbæ, en sem 

kunnugt er þá er bæjarfélagið á svokölluðu köldu svæði. Nýverið var þó sett upp 
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varmadæla á leikskólanum Kríubóli og verður fróðlegt að sjá hvernig það kemur út til 

lengri tíma litið. 

Þegar horft er á gjaldaliðinn annar kostnaður ber ansi mikið á milli hjá leikskólum 

Snæfellsbæjar og svo Laufásborg. Hjá Krílakoti fara kr. 4.684.614 í þennan lið og kr. 

3.979.111 hjá Kríubóli eða kr. 8.663.725 samtals.  Aftur á móti hjá Laufásborg, þá fara kr. 

18.036.427 í annan kostnað. 

Af framansögðu sést að reksturinn hjá Laufásborg virðist vera hagstæðari en hjá 

Krílakoti og Kríubóli, ef við gefum okkur áætlaðan barnafjölda á þessu þriggja ára 

tímabili. 

Þar sem ársreikningar Snæfellsbæjar og Hjallastefnunnar ehf. vegna ársins 2012 hafa 

ekki verið birtir opinberlega er fróðlegt að bera saman brúttó rekstrargjöld leikskólanna 

þriggja á árunum 2010-2011 út frá barngildum, en sá stuðull er bæði notaður til 

útreikninga hjá Hjallastefnunni ehf. og Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Samkvæmt 7. 

gr. reglugerðar nr. 255/1995 um starfsemi leikskóla, (brottfallin), með áorðnum 

breytingum 365/2001, reiknast barngildi leikskólabarna á þann hátt að eins árs barn 

eða yngra reiknast sem 2,0 barngildi, tveggja ára barn er 1,6 barngildi, þriggja ára er 1,3 

barngildi, fjögurra ára barn reiknast sem 1,0 barngildi og fimm ára og eldra er 0,8 

barngildi. 

Gjaldskrá Hjallastefnunnar ehf. reiknast út frá svokölluðu dvalargildi, en það er 

útreikningseining sem notuð er við mánaðarlegt uppgjör. Dvalargildi mælir 

meðaldvalarstundir barna á dag margfaldaðar með barngildisstuðli (Reykjavíkurborg, 

2010). 

Árið 2010 voru 56 börn í vistun á Krílakoti og 59 árið 2011 (Hagstofa Íslands, e.d.-a). 

Miðað við fyrrgreindan reiknistuðul voru því barngildin á leikskólanum 72,30 árið 2010 

og 74,00 árið 2011. Brúttó rekstrargjöldin, án húsaleigu, árið 2010 hjá Krílakoti voru kr. 

70.965.076 sem þýðir kr. 981.536 á hvert barngildi. Gjöldin voru kr. 74.330.196 árið 

2011 sem gera kr. 1.004.462 á hvert barngildi. Meðaltal þessara tveggja ára var því kr. 

993.132 á hvert barngildi hjá Krílakoti. 
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Tafla 1: Krílakot, Kríuból og Laufásborg 2010-2012 án húsaleigu; Meðaltal á barngildi. 

Leikskóli 
Rekstrargjöld, 

brúttó 
Fjöldi 

barngilda 
Kr. á hvert 
barngildi 

Meðaltal á 
barngildi 

Krílakot 2010 70.965.076 kr. 72,30 981.536 kr.   
Krílakot 2011 74.330.196 kr. 74,00 1.004.462 kr.   

Samtals 145.295.272 kr. 146,30   993.132 kr. 

          
Kríuból 2010 54.544.742 kr. 66,50 820.222 kr.   
Kríuból 2011 60.306.553 kr. 66,40 908.231 kr.   

Samtals 114.851.295 kr. 132,90   864.193 kr. 

          

Laufásborg 2010 135.500.000 kr. 176,70 766.836 kr.   
Laufásborg 2011 149.000.000 kr. 191,60 777.662 kr.   

Samtals 284.500.000 kr. 368,30   772.468 kr. 

          

(Hagstofa Íslands, e.d.-a) (Hjallastefnan ehf., 2011) (Hjallastefnan ehf., 2012), 

(Snæfellsbær, 2011) (Snæfellsbær, 2012). 

Hjá Kríubóli voru 44 börn í vistun árið 2010, en aðeins 42 árið 2011 (Hagstofa Íslands, 

e.d.-a). Fjöldi barngilda árið 2010 var 66,50, en 66,40 árið 2010. Rekstrargjöld 

leikskólans árið 2010 var kr. 54.544.742, þannig að kostnaður vegna hvers barngildis 

var kr. 820.222. Gjöldin árið 2011 voru í við hærri eða kr. 60.306.553, sem gera kr. 

908.231 á hvert barngildi. Meðaltalskostnaður leikskólans á þessu tveggja ára tímabili á 

hvert barngildi var því kr. 864.193. 

Árið 2010 voru skráð 114 börn í vistun hjá Laufásborg og ári seinna voru þau orðin 120 

(Hagstofa Íslands, e.d.-a). Reiknistuðullinn gefur okkur að barngildin þar hafi því verið 

176,70 árið 2010 og 191,60 árið 2011. Rekstargjöld leikskólans námu um kr. 

135.500.000 árið 2010 sem gera kr. 766.836 á hvert barngildi það ár. Ári seinna voru 

gjöldin komin í um kr. 149.000.000 sem gera kr. 777.662 á hvert barngildi. Meðaltal 

þessara tveggja ára hjá Laufásborg var því kr. 772.468 á hvert barngildi. 

Samkvæmt þessum útreikningi var kostnaðurinn lægstur hjá Laufásborg á hvert 

barngildi á þessu tímabili eða kr. 772.468. Kríuból kemur rétt á eftir, þar var 

kostnaðurinn kr. 864.193 og Krílakot rekur lestina, en þar nam kostnaðurinn á hvert 

barngildi kr. 993.132. 
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Samband íslenskra sveitarfélaga notast einnig við stuðulinn heilsdagsígildi, en þau 

reiknast þannig að dvalartími í 4 klukkustundir  er 0,500 heilsdagsígildi. Dvalartími í 5 

klukkustundir jafngildir 0,625 heilsdagsígildum og viðvera í 6 klukkustundir er 0,750 

heilsdagsígildi. Dvalartími barna í 7 klukkustundir er 0,875 heilsdagsígildi og vistun í 8 

klukkustundir er 1,000 heilsdagsígildi. Viðvera í 9 klukkustundir jafngildir 1,125 

heilsdagsígildum og dvalartími í 10 klukkustundir er 1,250 heilsdagsígildi (Samband 

íslenskra sveitarfélaga, 2012). 

Ef stuðst er við útreikninga sem Samband íslenskra sveitarfélaga gaf út vegna 

rekstrakostnað leikskóla fyrir árið 2011, þá voru heilsdagsígildin hjá Krílakoti 48,625 

það ár og 36,250 hjá Kríubóli.  

Tafla 2: Krílakot og Kríuból 2011 með húsaleigu; Meðaltal á heilsdagsígildi. 

Leikskóli 
Rekstrargjöld, 

brúttó 
Fjöldi 

heilsdagsígilda 
Kr. á hvert 

heilsdagsígildi 
Meðaltal á 

heilsdagsígildi 

Krílakot 2011 83.469.120 kr. 48,625 1.716.589 kr. 
 Kríuból 2011 71.825.785 kr. 36,250 1.981.401 kr.   

Samtals 155.294.905 kr. 84,875 
 

1.829.690 kr. 

        
 

(Samband íslenskra sveitarfélaga, e.d.). 

Brúttó rekstrargjöldin hjá Krílakoti árið 2011 voru kr. 83.469.120 sem þýðir kr. 

1.716.589 á hvert heilsdagsígildi. Á sama tíma voru gjöldin hjá Kríubóli kr. 71.825.785 

sem gera kr. 1.981.401 á hvert heilsdagsígildi. Notast er við rekstrartölur frá 

Sambandinu sem færðar eru á hverja leikskólastofnun, án sameiginlegs kostnaðar. 
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7. Leikskólar Borgarbyggðar 

Í Borgarbyggð eru starfandi fimm leikskólar. Af þeim rekur sveitarfélagið fjóra og er 

rekstur þeirra aðskilinn. Þetta eru skólarnir Klettaborg og Ugluklettur sem eru í 

Borgarnesi, Andabær sem er staðsettur á Hvanneyri og svo Hnoðraból sem er í 

Reykholtsdal. Fimmti leikskólinn er Hraunborg á Bifröst, stærð hans er 424,5 m2, en 

Borgarbyggð er með þjónustusamning við Hjallastefnuna ehf. um rekstur hans. 

Leikskólinn Klettaborg er 485,5 m2 að stærð og þar eru 62 börn í vistun. Stöðugildi við 

skólann eru 17,10 og bak við þau eru 20 starfsmenn. Húsnæði það sem hýsir Ugluklett er 

501,3 m2 að stærð og 62 börn dvelja þar. Stafsmenn þar eru 20 sem deila með sér 17,25 

stöðugildum. Leikskólinn Andabær er stærstur skólanna og er stærð hans 587,6 m2 og 

26 börn eru þar í vistun. Við skólann eru 8,20 stöðugildi sem tíu starfsmenn sinna. 

Hnoðraból  er þeirra minnstur og er einungis 195,6 m2 að stærð. Í vistun þar eru 17 

börn, stöðugildin eru sex sem sjö starfsmenn skipta með sér.  

Í það heila þá starfa í þessum fjórum leikskólum 57 starfsmenn í 48,55 stöðugildum. 

Fjöldi barna sem dvelur í skólunum um þessar mundir er 167.  

Samræmdar verklagsreglur eru um vistun barna í leikskólum Borgarbyggðar og fellur 

Hraunborg þar líka undir. Reglurnar varða meðal annars innritun barna og skilyrði fyrir 

leikskóladvöl, fyrirkomulag leikskólagjalda og dvalartíma, svo og uppsögn á 

dvalarsamningi og annað það sem lýtur að starfsfólki og starfsemi leikskólanna, svo sem 

þagnarskyldu. 

Við gerð fjárhagsáætlunar ár hvert fer fræðslunefnd yfir dagvistunar- og fæðisgjöld 

leikskólanna. Nefndin kemur síðan með tillögu að upphæð gjaldanna sem hún leggur 

fyrir byggðaráð Borgarbyggðar. Þaðan fer tillagan til sveitarstjórnar sem veitir samþykki 

sitt eða hafnar. Gjöldin eru vísitölutengd, en síðustu þrjú ár hefur Borgarbyggð þó ekki 

hækkað sín dagvistunargjöld, aðeins fæðisgjöldin. 

Þegar kemur að innkaupum vegna leikskólanna þá hafa þau mest megnis verið í höndum 

leikskólastjóranna og matráðanna. Almennt séð er þeim uppálagt að versla í 

heimabyggð, en jafnframt að versla þar sem ódýrast er hverju sinni, svo framarlega sem 

það er hægt. Borgarbyggð er þó með óformlegan samning við verslunina Omnis, til að 

mynda varðandi kaup á tölvum, pappír og ritföngum. Ef um stærri tæki og tól er að ræða, 
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er reynt að leita tilboða. Allt það sem lýtur að húsnæði og lóðum leikskólanna er í 

höndum framkvæmdasviðs sveitarfélagsins. 

Gerð fjárhagsáætlana fyrir leikskóla Borgarbyggðar er á ábyrgð fræðslustjóra. 

Borgarbyggð er með rammafjárveitingar og fær fræðslustjóri ákveðna fjárhæð fyrir 

hvern málaflokk. Það er síðan hans að skipta fjármagninu niður á stofnanir. 

Leikskólastjórar fá síðan í sínar hendur ákveðinn fjárhagsramma og þeirra verkefni er að 

vinna fjárhagsáætlun fyrir sinn leikskóla innan þess ramma. Þeir njóta aðstoðar og 

leiðsagnar fræðslustjóra, launafulltrúa og fjármálafulltrúa við þá vinnu, sérstaklega við 

launaútreikninga. Þessi vinna við gerð fjárhagsáætlana leikskólanna hefur á 

undanförnum árum verið að færast meira yfir á herðar leikskólastjóranna, því það eru 

þeir sem bera ábyrgð á rekstri skólanna og að halda fjárhagsáætlun. Ágætlega hefur 

tekist hjá flestum leikskólastjóranna að halda fjárhagsáætlun síðastliðin ár.  

Valkostir þeir sem leikskólastjórar hafa ef til óvæntra útgjalda kemur, til að mynda 

launa, er að tilkynna það í skýrslu til byggðaráðs sem þeir skila inn á þriggja mánaða 

fresti. Þar skal koma fram skýring á þessum útgjöldum eða þá að fyrirséð er að til 

óvæntra útgjalda komi hjá leikskólunum á næstu misserum. Ef um er að ræða kaup á 

stærri tækjum og tólum sem ekki var gert ráð fyrir í fjárhagsáætlun þá þarf að sækja um 

sérstaka fjárheimild til byggðaráðs. Það sem lýtur að sérfræðiþjónustu leikskólanna, þá 

er fræðslustjóri með sérstakan sjóð til þess að mæta þess háttar útgjöldum. Ef 

leikskólastjórar nýta sér ekki þessa valkosti, heldur eru staðnir að framúrkeyrslu, þá 

kallar fjármálafulltrúi bæjarins eftir skýringum hjá þeim. Svör þau sem honum berast fer 

hann með í byggðaráð og útskýrir ástæður útgjaldaliðanna. Ef um verulega og 

síendurtekna framúrkeyrslu er að ræða hjá forstöðumönnum stofnana sveitarfélagsins, 

þá eru þeir boðaðir á fund hjá byggðaráði og þeir látnir svara fyrir sig. Ávítur eru veittar, 

en ekki formleg áminning (Ásthildur Magnúsdóttir, munnleg heimild, 28. febrúar 2013). 

7.1. Leikskólinn Hraunborg 

Borgarbyggð gerði árið 2006 þjónustusamning við Hjallastefnuna ehf. um rekstur 

leikskólans Hraunborgar á Bifröst. Ekki hefur verið gerð formleg úttekt á því hvort þessi 

útvistun sé hagstæðari fyrir Borgarbyggð, heldur en ef sveitarfélagið hefði sjálft séð um 

reksturinn. Tilfinning fræðslustjóra er þó sú að þetta sé ekki fjárhagslega hagstæðara. 

Eftir að efnahagshrunið skall á haustið 2008, hefur verið mikið aðhald í rekstri 

leikskólanna, á meðan að samningurinn við Hjallastefnuna ehf. hefur haldið, en hann er 
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tengdur vísitölu launa- og neysluverðs (Ásthildur Magnúsdóttir, munnleg heimild, 28. 

febrúar 2013). 

Samkvæmt þjónustusamningum er leikskólinn í leigufríu húsnæði. Einnig leggur 

Borgarbyggð til rekstursins allan nauðsynlegan búnað til leikskólastarfsins. Jafnframt 

þessu sér sveitarfélagið um viðhald og endurnýjun á húsnæði og búnaði. Í samningum er 

líka kveðið á um að Hjallastefnan ehf. taki á sig allar afskriftir vegna ógreiddra 

dagvistunar- og fæðisgjalda. Eins öllu því sem viðkemur starfsmannamálum, til að 

mynda launum og launatengdum gjöldum, veikindum starfsmanna, endurmenntun 

þeirra og þess háttar (Borgarbyggð, 2006). 

7.2. Rekstur leikskóla Borgarbyggðar 

Samkvæmt ársreikningum Borgarbyggðar fyrir árin 2010-2012 kemur fram að 

heildarrekstrartekjur leikskóla sveitarfélagsins árið 2010 voru kr. 58.578.476, árið 2011 

lækkuðu þær og voru kr. 58.069.138, og á árinu 2012 fóru þær í kr. 58.028.524. 

Meðaltekjur leikskólanna voru því kr. 58.225.379 á þessu þriggja ára tímabili.  

Aftur á móti voru heildarrekstrargjöldin í við hærri á þessu sama tímabili. Árið 2010 

voru rekstrargjöldin  kr. 278.862.534, þau voru komin í kr. 299.061.890 árið 2011 og ári 

seinna kostaði rekstur leikskólanna kr. 316.832.804. Meðalrekstrargjöldin voru því kr. 

298.252.409. 

 

Mynd 14: Leikskólar Borgarbyggðar 2010-2012; Hlutfall tekna og gjalda með húsaleigu. 
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Rekstrartekjur leikskólanna náðu því aðeins að dekka 16% af rekstrargjöldum skólanna 

á þessum þremur árum. 

Þegar horft er á meðaltalstölur helstu gjaldaliða á þessum þremur árum sést að 72% af 

rekstargjöldunum fer í laun og launatengd gjöld eða kr. 215.108.770. Árið 2010 var 

launakostnaður leikskólanna kr. 201.075.809. Ári seinna var hann kominn í kr. 

218.775.422 og í árslok 2012 nam hann kr. 225.475.079. 

4% eða kr. 12.477.101 fara í kaup á matvælum vegna mötuneytis leikskólanna. Þessi 

kostnaður var kr. 12.425.025 árið 2010, fór í kr. 12.373.045 árið 2011 og var kr. 

12.633.233 vegna ársins 2012. 

Til rafmagnskaupa vegna hitunar og lýsingar í leikskólunum fara kr. 2.271.220 eða 1% af 

gjöldunum. Þessi gjaldaliður kostaði kr. 2.323.799 árið 2010, hann lækkaði í kr. 

2.072.228 árið 2011 og var kominn í kr. 2.417.633 árið 2012. 

Annar kostnaður leikskólanna nam 3% af rekstrargjöldunum eða kr. 8.444.954. Árið 

2010 stóð þessi kostnaður í kr. 7.223.969. Hann var kominn í kr. 8.481.975 árið 2011 og 

hækkaði í kr. 9.628.919 árið 2012.  

Á þessu þriggja ára tímabili var meðaltalshúsaleiga leikskólanna til Borgarbyggðar kr. 

59.950.364, það eru 20% af heildargjöldum skólanna. Húsaleigan nam kr. 55.813.932 

árið 2010, var komin í kr. 57.359.220 árið 2011 og hækkaði svo í kr. 66.677.940 árið 

2012 (Borgarbyggð, 2011) (Borgarbyggð, 2012) (Borgarbyggð, óbirtur). 

 

Mynd 15: Leikskólar Borgarbyggðar 2010-2012; Hlutfall helstu gjaldaliða með húsaleigu. 
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7.3. Rekstur Hraunborgar 

Samkvæmt ársreikningum Borgarbyggðar fyrir árin 2010-2012 kemur fram að 

heildarrekstrargjöld vegna leikskólans Hraunborgar árið 2010 voru kr. 46.962.446, árið 

2011 hækkuðu þau og voru kr. 61.002.309, og á árinu 2012 fóru þau í kr. 83.764.380. 

Meðalrekstrargjöld vegna leikskólans voru því kr. 63.909.712 á þessu þriggja ára 

tímabili. 

 

Mynd 16: Borgarbyggð vegna Hraunborgar 2010-2012; Hlutfall helstu gjaldaliða með húsaleigu. 
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kr. 9.272.544 árið 2012 (Borgarbyggð, 2011) (Borgarbyggð, 2012) (Borgarbyggð, 

óbirtur). 
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7.4. Rekstur leikskóla Snæfellsbæjar 

Samkvæmt ársreikningum Snæfellsbæjar fyrir árin 2010-2012 voru  

heildarrekstrartekjur leikskóla sveitarfélagsins árið 2010 kr. 26.749.774, árið 2011 

hækkuðu þær örlítið og voru kr. 26.779.861, og á árinu 2012 fóru þær í kr. 28.981.068. 

Meðaltekjur leikskólanna voru því kr. 27.503.568 á þessu þriggja ára tímabili.  

Aftur á móti voru heildarrekstrargjöldin töluvert hærri á þessu sama tímabili. Árið 2010 

voru rekstrargjöldin  kr. 146.167.974, þau voru komin í kr. 155.294.905 árið 2011 og ári 

seinna kostaði rekstur leikskólanna kr. 165.820.360. Meðalrekstrargjöldin voru því kr. 

155.761.080. 

Rekstrartekjur leikskólanna náðu því aðeins að dekka 15% af rekstrargjöldum skólanna 

á þessum þremur árum. 

 

Mynd 17: Leikskólar Snæfellsbæjar 2010-2012; Hlutfall tekna og gjalda með húsaleigu. 

Þegar horft er á meðaltalstölur helstu gjaldaliðanna á þessum þremur árum sést að 75% 

af rekstargjöldunum fer í laun og launatengd gjöld eða kr. 116.880.888. Árið 2010 var 

launakostnaður leikskólanna kr. 108.368.345. Ári seinna var hann kominn í kr. 

116.088.205 og í árslok 2012 nam hann kr. 126.186.114. 

5% eða kr. 7.547.000 fara í kaup á matvælum vegna mötuneytis leikskólanna. Þessi 

kostnaður var kr. 6.932.642 árið 2010, fór í kr. 7.429.720 árið 2011 og var kr. 8.278.637 

vegna ársins 2012. 
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Til rafmagnskaupa vegna hitunar og lýsingar í leikskólunum fara kr. 2.011.311 eða 1% af 

gjöldunum. Þessi gjaldaliður kostaði kr. 1.938.563 árið 2010, hann lækkaði í kr. 

1.747.606 árið 2011 og var kominn í kr. 2.347.765 árið 2012. 

Annar kostnaður leikskólanna nam 6% af rekstrargjöldunum eða kr. 8.663.725. Árið 

2010 stóð þessi kostnaður í kr. 8.270.268. Hann var kominn í kr. 9.371.218 árið 2011, en 

lækkaði í kr. 8.349.688 árið 2012.  

Á þessu þriggja ára tímabili hefur húsaleiga leikskólanna til Snæfellsbæjar verið sú sama 

á hverju ári eða kr. 20.658.156. Það eru 13% af heildargjöldum skólanna (Snæfellsbær, 

2011) (Snæfellsbær, 2012) (Snæfellsbær, óbirtur). 

 

Mynd 18: Leikskólar Snæfellsbæjar 2010-2012; Hlutfall helstu gjaldaliða með húsaleigu. 
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8. Samanburður á rekstri leikskóla Snæfellsbæjar og Borgarbyggðar 

Þegar rekstrartekjur og brúttó rekstrargjöld, með húsaleigu, leikskóla Snæfellsbæjar og 

Borgarbyggðar eru borin saman á tímabilinu 2010-2012 kemur í ljós að 

rekstrargrundvöllur skólanna er keimlíkur.  

Rekstrartekjur Snæfellsbæjar af sínum tveimur leikskólum eru kr. 27.503.568 og brúttó 

rekstrargjöldin eru  kr. 155.761.080. Eins og áður sagði má ætla að meðaltalsfjöldi barna 

í vistun í leikskólum Snæfellsbæjar á þessu tímabili hafi verið um 102 (Hagstofa Íslands, 

e.d.-a) (Leikskólinn Krílakot, e.d.-b) (Leikskólinn Kríuból, e.d.-b). 

Á sama tíma eru útgjöld Borgarbyggðar vegna sinna fjögurra leikskóla kr. 298.252.409, 

en tekjurnar nema kr. 58.225.379. Ef stuðst er við tölur frá Hagstofu Íslands og 

fræðslustjóra Borgarbyggðar, má gera ráð fyrir að fjöldi barna í leikskólum 

Borgarbyggðar á ári hverju hafi verið um 171 (Ásthildur Magnúsdóttir, munnleg heimild, 

28. febrúar 2013) (Hagstofa Íslands, e.d.-a). 

 

Mynd 19: Leikskólar Snæfellsbæjar og Borgarbyggðar 2010-2012; Hlutfall tekna og gjalda með 
húsaleigu. 

Hjá Borgarbyggð, líkt og Snæfellsbæ, eru laun og launatengd gjöld stærsti útgjaldaliður 

leikskólanna. Þessi liður nemur kr. 116.880.888 hjá Snæfellsbæ og kr. 215.108.770 hjá 

Borgarbyggð.  
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Rekstur mötuneytis er  í við hærri hjá Snæfellsbæ, ef miðað er við áætlaðan barnafjölda á 

þessum árum. Kostnaður vegna keyptra matvæla er kr. 7.547.000 hjá Snæfellsbæ og kr. 

12.477.101 hjá Borgarbyggð. Þar munar kannski nú mest um að lágvöruverðsverslanir 

eru til staðar í Borgarbyggð. 

Þegar kemur að kostnaði sveitarfélaganna vegna rafmagns og hita þá hallar verulega á 

Snæfellsbæ. Snæfellsbær greiðir að meðaltali á þessu þriggja ára tímabili kr. 2.011.311 

fyrir leikskólana sína, sem eru samtals um 820 m2 að stærð. Húsnæði það sem hýsir 

leikskóla Borgarbyggðar eru alls um 1.700 m2 að stærð og kostnaður sveitarfélagins 

nemur kr. 2.271.220. 

Fróðlegt er að sjá að annar kostnaður sem talinn er fram í rekstri leikskólanna er mjög 

svipaður hjá sveitarfélögunum tveimur. Hjá Snæfellsbæ nemur hann kr. 8.663.725 á 

þessu tímabili, en er aðeins lægri hjá Borgarbyggð eða kr. 8.444.954. 

 

Mynd 20: Leikskólar Snæfellsbæjar og Borgarbyggðar 2010-2012; Hlutfall helstu gjaldaliða með 
húsaleigu. 

Húsaleiga er þó töluvert hærri gjaldaliður hjá Borgarbyggð eða kr. 59.950.364, á meðan 

hún er kr. 20.658.156 hjá Snæfellsbæ á þessu þriggja ára tímabili. 
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Áhugavert er að gera samanburð á leikskólum sveitarfélaganna út frá barngildum. Árið 

2009 voru 100 börn í vistun í leikskólum Snæfellsbæjar, sami fjöldi var árið 2010 og árið 

2011 voru þau orðin 101 (Hagstofa Íslands, e.d.-a).  

Barngildin á leikskólunum voru því 124 árið 2009, árið 2010 voru þau einnig 124 og 133 

árið 2011. Brúttó rekstrargjöldin, með húsaleigu, árið 2009 hjá Snæfellsbæ voru m.kr. 

139.335 sem þýðir m.kr. 1.124 á hvert barngildi. Árið 2010 voru gjöldin komin í m.kr. 

146.168 sem gera m.kr. 1.179 á  hvert barngildi. Ári seinna eða árið 2011 voru gjöldin 

m.kr. 155.295 sem gera m.kr. 1.168 á hvert barngildi. Meðaltal þessara þriggja ára var 

því m.kr. 1.157 á hvert barngildi hjá leikskólum Snæfellsbæjar. 

Tafla 3: Snæfellsbær, Borgarbyggð og Hraunborg 2009-2011 með húsaleigu; Meðaltal á barngildi. 

Sveitarfélag 
Rekstrargjöld, 
brúttó, m.kr. 

Fjöldi 
barngilda 

M.kr. á hvert 
barngildi 

Meðaltal á 
barngildi 

Snæfellsbær 2009 139.335 124 1.124 
 Snæfellsbær 2010 146.168 124 1.179 
 Snæfellsbær 2011 155.295 133 1.168 
 Samtals 440.798 381   1.157 

        
         
 Borgarbyggð 2009 354.322 212 1.671 
 Borgarbyggð 2010 278.863 206 1.354 
 Borgarbyggð 2011 299.022 213 1.404 
 Samtals 932.207 631   1.477 

        
 Borgarbyggð v/       
 Hraunborgar 2009 54.920 37 1.484 
 Hraunborgar 2010 46.962 55 854 
 Hraunborgar 2011 61.002 87 701 
 Samtals 162.884 179   910 

        
 

(Borgarbyggð, 2010) (Borgarbyggð, 2011) (Borgarbyggð, 2012) (Hagstofa Íslands, e.d.-

a) (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2010) (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2011) 

(Samband íslenskra sveitarfélaga, 2012). 

Árið 2009 voru skráð 170 börn í vistun hjá leikskólum Borgarbyggðar og ári seinna voru 

þau orðin 169 og árið 2011 175 (Hagstofa Íslands, e.d.-a). Reiknistuðullinn gefur okkur 

að barngildin þar hafi því verið 212 árið 2009, lækkuðu í 206 árið 2010 og fóru í 213 

árið 2011. Rekstargjöld leikskólanna, með húsaleigu, námu m.kr. 354.322 árið 2009 sem 
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gera m.kr. 1.671 á hvert barngildi það árið. Ári seinna lækkuðu gjöldin í m.kr. 278.863 

sem gera m.kr. 1.354 á hvert barngildi það ár. Árið 2011 voru gjöldin komin í m.kr. 

299.022 sem gera m.kr. 1.404 á hvert barngildi. Meðaltal þessara þriggja ára hjá 

leikskólum Borgarbyggðar var því m.kr. 1.477 á hvert barngildi. 

Fjöldi barna í vistun á Hraunborg árið 2009 var 30. Árið 2010 voru þau orðin 42 og ári 

seinna 62 (Hagstofa Íslands, e.d.-a). Barngildin voru því 37 árið 2009, hækkuðu í 55 árið 

2010 og voru komin í 87 árið 2011. Kostnaður Borgarbyggðar, með húsaleigu, vegna 

aðkeyptrar þjónustu og annars kostnaðar vegna Hraunborgar var árið 2009 m.kr. 

54.920 sem gera m.kr. 1.484 á hvert barngildi. Árið 2010 lækkaði kostnaðurinn í m.kr. 

46.962 og þýðir þús.kr. 854 á hvert barngildi. Ári seinna var kostnaðurinn kominn í m.kr. 

61.002 sem gera þús.kr. 701 á hvert barngildi. Meðaltalskostnaður Borgarbyggðar vegna 

Hraunborgar á þessu þriggja ára tímabili var því þús.kr. 910. 

Samkvæmt þessum útreikningi er kostnaðurinn lægstur hjá Borgarbyggð vegna 

Hraunborgar á hvert barngildi á þessu tímabili. Ef aðeins er horft á rekstur 

sveitarfélaganna vegna sinna leikskóla þá var kostnaðurinn lægri hjá Snæfellsbæ heldur 

en Borgarbyggð, hvort sem horft er á hvert ár fyrir sig eða meðaltal þessara þriggja ára. 

Ef reiknað er út frá heilsdagsígildum kemur í ljós að þau voru samtals 86 hjá leikskólum 

Snæfellsbæjar árið 2009. Lækkuðu í 84 árið 2010 og fóru í 85 árið 2011. Rekstrargjöldin 

eru þau sömu eða m.kr. 135.335 árið 2009, m.kr. 146.168 árið 2010 og m.kr. 155.295 

árið 2011. Þetta gefur okkur að kostnaðurinn á hvert heilsdagsígildi árið 2009 var m.kr. 

1.623, hækkaði í m.kr. 1.735 árið 2010 og var kominn í m.kr. 1.830 árið 2011. Meðaltal 

þessara þriggja ára var því m.kr. 1.729 á hvert heilsdagsígildi.  

Á sama tíma voru heilsdagsígildin 194 á leikskólum Borgarbyggðar árið 2009, lækkuðu í 

155 árið 2010, en hækkuðu svo aftur árið 2011 í 163. Rekstrargjöldin eru þau sömu eða 

m.kr. 354.322 árið 2009, m.kr. 278.863 árið 2010 og m.kr.299.022 árið 2011. Þannig að 

árið 2009 var kostnaðurinn á hvert heilsdagsígildi m.kr. 1.824, lækkaði í m.kr. 1.795 árið 

2010, en hækkaði svo aftur ári seinna og var kominn í m.kr. 1.834. Meðaltal áranna 

2009-2011 var því m.kr. 1.821 á hvert heilsdagsígildi.  
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Tafla 4: Snæfellsbær og Borgarbyggð 2009-2011 með húsaleigu; Meðaltal á heilsdagsígildi. 

Rekstraraðili 
Rekstrargjöld, 
brúttó, m.kr.  

Fjöldi 
heilsdagsígilda 

M.kr. á hvert 
heilsdagsígildi 

Meðaltal á 
heilsdagsígildi 

Snæfellsbær 2009 139.335 86 1.623 
 Snæfellsbær 2010 146.168 84 1.735 
 Snæfellsbær 2011 155.295 85 1.830   

Samtals 440.798 255 
 

1.729 

        
         
 Borgarbyggð 2009 354.322 194 1.824 
 Borgarbyggð 2010 278.863 155 1.795 
 Borgarbyggð 2011 299.022 163 1.834   

Samtals 932.207 512 
 

1.821 

        
 

(Samband íslenskra sveitarfélaga, 2010) (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2011) 

(Samband íslenskra sveitarfélaga, 2012). 

Þessar tölur eru í samræmi við það sem kemur fram í töflu 3, en samkvæmt henni er 

rekstur leikskólanna í Borgarbyggð einnig dýrari í barngildum talið. 

Fróðlegt er að bera saman kostnað Borgarbyggðar vegna Hraunborgar annars vegar og 

kostnað Hjallastefnunnar ehf. vegna leikskólans hins vegar. 

Tafla 5: Borgarbyggð og Hjallastefnan ehf. vegna Hraunborgar 2009-2011 með húsaleigu; Meðaltal 
á barngildi. 

Rekstraraðili 
Rekstrargjöld, 

brúttó 
Fjöldi 

barngilda 
Kr. á hvert 
barngildi 

Meðaltal á 
barngildi 

Borgarbyggð v/       
 Hraunborgar 2009 54.920.323 kr. 37 1.484.333 kr. 

 Hraunborgar 2010 46.962.446 kr. 55 853.863 kr. 
 Hraunborgar 2011 61.002.309 kr. 87 701.176 kr. 
 Samtals 162.885.078 kr. 179   909.973 kr. 

        
 Hjallastefnan ehf. v/       
 Hraunborgar 2009 47.000.000 kr. 37 1.270.270 kr. 
 Hraunborgar 2010 46.000.000 kr. 55 836.364 kr. 
 Hraunborgar 2011 64.000.000 kr. 87 735.632 kr. 
 Samtals 157.000.000 kr. 179   877.095 kr. 

        
 

(Borgarbyggð, 2010) (Borgarbyggð, 2011) (Borgarbyggð, 2012) (Hagstofa Íslands, e.d.-

a) (Hjallastefnan ehf., 2010) (Hjallastefnan ehf., 2011) (Hjallastefnan ehf., 2012). 
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Rekstrarkostnaður Borgarbyggðar vegna Hraunborgar, að meðtalinni húsaleigu, er 

hærri en kostnaður Hjallastefnunnar ehf. við rekstur leikskólans. Borgarbyggð er að 

meðaltali að greiða kr. 909.973 á hvert barngildi vegna þjónustusamningsins við 

Hjallastefnuna ehf. og annan kostnað sem til fellur vegna Hraunborgar á þessu þriggja 

ára tímabili. Á sama tíma er reksturinn að kosta Hjallastefnuna ehf. kr. 877.095 á hvert 

barngildi. 

Ef húsaleigan er ekki talin með þá er þjónustusamningurinn Borgarbyggð í hag. 

Meðaltalskostnaðurinn er þá kr. 760.249 á hvert barngildi hjá Borgarbyggð, en kr. 

877.095 hjá Hjallastefnunni ehf. 

Tafla 6: Borgarbyggð og Hjallastefnan ehf. vegna Hraunborgar 2009-2011 án húsaleigu; Meðaltal á 
barngildi. 

Rekstraraðili 
Rekstrargjöld, 

brúttó 
Fjöldi 

barngilda 
Kr. á hvert 
barngildi 

Meðaltal á 
barngildi 

Borgarbyggð v/       
 Hraunborgar 2009 46.393.087 kr. 37 1.253.867 kr. 

 Hraunborgar 2010 37.450.730 kr. 55 680.922 kr. 
 Hraunborgar 2011 52.240.821 kr. 87 600.469 kr. 
 Samtals 136.084.638 kr. 179   760.249 kr. 

        
 Hjallastefnan ehf. v/       
 Hraunborgar 2009 47.000.000 kr. 37 1.270.270 kr. 
 Hraunborgar 2010 46.000.000 kr. 55 836.364 kr. 
 Hraunborgar 2011 64.000.000 kr. 87 735.632 kr. 
 Samtals 157.000.000 kr. 179   877.095 kr. 

        
 

(Borgarbyggð, 2010) (Borgarbyggð, 2011) (Borgarbyggð, 2012) (Hagstofa Íslands, e.d.-

a) (Hjallastefnan ehf., 2010) (Hjallastefnan ehf., 2011) (Hjallastefnan ehf., 2012). 
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9. Samanburður á rekstri leikskóla Snæfellsbæjar, Hjallastefnunnar 

ehf. og sveitarfélaga 

Fram hefur komið að meðaltalskostnaður Snæfellsbæjar, með húsaleigu, á hvert 

barngildi áranna 2009-2011 var m.kr. 1.157. 

Fjöldi barngilda hjá Hjallastefnunni ehf. var 1.076 árið 2009, hækkaði í 1.170 ári seinna 

og var kominn í 1.232 árið 2011. Brúttó rekstrargjöldin hjá fyrirtækinu, án húsaleigu,  

voru árið 2009 um m.kr. 918.000, þannig að hvert barngildi það ár kostaði þús.kr. 853. 

Gjöldin voru komin í um m.kr. 1.020.000 árið 2010 sem gefur okkur þús.kr. 872 á hvert 

barngildi. Árið 2011 námu rekstrargjöldin um m.kr. 1.142.000 sem gera þús.kr. 927 á 

hvert barngildi. Meðaltalskostnaður Hjallastefnunnar ehf. á hvert barngildi á þessu 

þriggja ára tímabili var því þús.kr. 886. 

Tafla 7: Snæfellsbær, Hjallastefnan ehf. og sveitarfélög 2009-2011 með húsaleigu; Meðaltal á 
barngildi. 

Rekstraraðili 
Rekstrargjöld, 
brúttó, m.kr.  

Fjöldi 
barngilda 

M.kr. á hvert 
barngildi 

Meðaltal á 
barngildi 

Snæfellsbær 2009 139.335 124 1.124   
Snæfellsbær 2010 146.168 124 1.179   
Snæfellsbær 2011 155.295 133 1.168   

Samtals 440.798 381 
 

1.157 

          
          
Hjallastefnan ehf. 2009 918.000 1.076 853   
Hjallastefnan ehf. 2010 1.020.000 1.170 872   

Hjallastefnan ehf. 2011 1.142.000 1.232 927   

Samtals 3.080.000 3.478 
 

886 

          
          
Sveitarfélög 2009 24.137.891 19.213 1.256   
Sveitarfélög 2010 22.320.114 19.436 1.148   

Sveitarfélög 2011 23.926.708 19.701 1.214   

Samtals 70.384.713 58.350 
 

1.206 

(Hagstofa Íslands, e.d.-b) (Hjallastefnan ehf., 2010) (Hjallastefnan ehf., 2011) 

(Hjallastefnan ehf., 2012) (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2010) (Samband íslenskra 

sveitarfélaga, 2011) (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2012).  

Ef horft er á landið allt má sjá að heildarfjöldi barngilda hjá leikskólum reknum af 

sveitarfélögum, með húsaleigu, var 19.213 árið 2009, fór upp í 19.436 árið 2010 og var 

ári seinna 19.701. Brúttó rekstrargjöld sveitarfélaganna vegna leikskólanna var árið 
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2009 m.kr. 24.137.891 sem gefur okkur m.kr. 1.256 á hvert barngildi það ár. Gjöldin 

námu m.kr. 22.320.114 árið 2010, þannig að hvert barngildi nam m.kr. 1.148 það ár. 

Kostnaðurinn vegna leikskólanna hækkaði töluvert árið 2011, en þá var hann kominn í 

m.kr. 23.926.708 sem gera m.kr. 1.214 á hvert barngildi. Meðaltal á hvert barngildi fyrir 

þessi þrjú ár var því m.kr. 1.206. 

Af framansögðu sést að rekstrarkostnaður Hjallastefnunnar ehf. vegna leikskólanna 

sinna er lægstur í þessum samanburði. Meðaltalskostnaður fyrirtækisins var þús.kr. 886 

á hvert barngildi. Hjá Snæfellsbæ var þessi kostnaður m.kr. 1.157 á hvert barngildi, en ef 

horft er á meðaltalskostnað allra sveitarfélaga landsins, þá nam hann m.kr. 1.206 á hvert 

barngildi. 

Greint hefur verið frá fjölda heilsdagsígilda hjá leikskólum Snæfellsbæjar á árunum 

2009-2011 og hvernig þau deilast upp í rekstrargjöld. Í ljós kom að meðaltalskostnaður 

á hvert heilsdagsígildi var m.kr. 1.729. 

Ef við skoðum fjölda heilsdagsígilda á þeim leikskólum sem sveitarfélögin reka sjáum við 

að þau voru 18.670 árið 2009, þeim fækkaði ári seinna og voru 15.986, en árið 2011 

voru þau komin í 16.297. Rekstrargjöld sveitarfélaganna eru þau sömu og í töflu 5, 

þannig að kostnaður á hvert heilsdagsígildi árið 2009 var m.kr. 1.293. Þau hækkuðu 

eilítið árið 2010, en þá námu þau m.kr. 1.396 og voru komin í m.kr. 1.468 árið 2011. 

Þetta gefur okkur að meðaltal þessara þriggja ára var m.kr. 1.381 á hvert heilsdagsígildi. 

Tafla 8: Snæfellsbær og sveitarfélög 2009-2011 með húsaleigu; Meðaltal á heilsdagsígildi. 

Rekstraraðili 
Rekstrargjöld, 
brúttó,  m.kr.  

Fjöldi 
heilsdagsígilda 

M.kr. á hvert 
heilsdagsígildi 

Meðaltal á 
heilsdagsígildi 

Snæfellsbær 2009 139.335 86 1.623 
 Snæfellsbær 2010 146.168 84 1.735 
 Snæfellsbær 2011 155.295 85 1.830   

Samtals 440.798 255 
 

1.729 

        
         
 Sveitarfélög 2009 24.137.891 18.670 1.293 
 Sveitarfélög 2010 22.320.114 15.986 1.396 
 Sveitarfélög 2011 23.926.708 16.297 1.468   

Samtals 70.384.713 50.953 
 

1.381 

        
 

(Samband íslenskra sveitarfélag, 2010) (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2011) 

(Samband íslenskra sveitarfélaga, 2012). 
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Þegar kostnaðartölur Snæfellsbæjar eru skoðaðar samanborið við tölur sveitarfélaganna 

kemur í ljós að kostnaður Snæfellsbæjar vegna sinna leikskóla er töluvert hærri á hvert 

heilsdagsígildi, en kostnaður allra sveitarfélaganna saman. Er þá sama hvort horft er á 

hvert ár fyrir sig eða tekið meðaltal allra þriggja áranna. 
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10. Niðurstöður 

Niðurstöður þeirrar rannsóknarvinnu höfundar að bera barngildi saman við brúttó 

rekstrargjöld leikskóla sýnir að rekstur Hjallastefnunnar ehf. er hagkvæmastur. Vert er 

þó að taka fram að Hjallastefnan ehf. greiðir ekki húsaleigu vegna leikskólanna sinna. 

Innri húsaleiga sveitarfélaga er mishá, eins og sjá mátti í samanburðinum milli 

Snæfellsbæjar og Borgarbyggðar. Að öllu jöfnu fer hún eftir stærð og aldri bygginga, og 

er notuð til viðhalds og rekstur þeirra. 

Tafla 9: Leikskólar 2010-2011; Meðaltal á barngildi. 

Leikskóli 
Rekstrargjöld, 

brúttó 
Fjöldi 

barngilda 
Meðaltal á 
barngildi 

Krílakot 2010-2011 163.573.120 kr. 146 1.120.364 kr. 
      

 Kríuból 2010-2011 137.889.759 kr. 133 1.036.765 kr. 

      
 Laufásborg 2010-2011 284.500.000 kr. 368 773.098 kr. 

      
 Borgarbyggð v/     
 Hraunborgar 2010-2011 107.964.775 kr. 142 760.315 kr. 

      
 Hjallastefnan ehf. v/     
 Hraunborgar 2010-2011 110.000.000 kr. 142 774.648 kr. 

      
 

Á árunum 2010-2011 var fjöldi barngilda á leikskólanum Hraunborg 142. Yfir sama 

tímabil var Borgarbyggð að greiða vegna leikskólans kr. 107.964.775 sem gerir kr. 

760.315 á hvert barngildi. Kostnaður Hjallastefnunnar ehf. vegna leikskólans var aftur á 

móti um kr. 110.000.000 sem nemur kr. 774.648 á hvert barngildi. Þannig að á þessu 

tímabili var hagkvæmt fyrir Borgarbyggð að útvista leikskólann.  

Barngildin á leikskólanum Laufásborg á þessum árum voru 368. Rekstrargjöld 

Hjallastefnunnar ehf. vegna skólans voru um kr. 284.500.000 sem gera kr. 773.098 á 

hvert barngildi. 

Leikskólar Snæfellsbæjar voru dýrastir í rekstri miðað við þennan útreikning. Á árunum 

2010-2011 voru barngildin 146 á leikskólanum Krílakoti og 133 á leikskólanum 

Kríubóli. Kostnaður Snæfellsbæjar vegna Krílakots var kr. 163.573.120 sem gerir kr. 

1.120.364 á hvert barngildi, en gjöldin vegna Kríuból námu kr. 137.889.759 sem gera kr. 

1.036.765 á hvert barngildi. 
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Ef litið er að kostnað rekstraraðila yfir tímabilið 2009-2011, þá er rekstur 

Hjallastefnunnar ehf. einnig hagkvæmastur. Fjöldi barngilda á leikskólum 

Hjallastefnunnar ehf. á þessum árum var 3.478. Rekstrargjöldin námu um m.kr. 

3.080.000 sem gera þús.kr. 886 á hvert barngildi. 

Hjá Snæfellsbæ voru 381 barngildi á leikskólum bæjarins á þessum árum. Kostnaðurinn 

var m.kr. 440.798 sem þýðir m.kr. 1.157 á hvert barngildi. Á sama tíma voru 631 

barngildi á leikskólum Borgarbyggðar. Sveitarfélagið greiddi m.kr. 932.207 vegna 

rekstur skólanna sem gerir m.kr. 1.477 á hvert barngildi. 

Á árunum 2009-2011 var fjöldi barngilda á leikskólum sem reknir voru af 

sveitarfélögum 58.350. Rekstrargjöldin námu m.kr. 70.384.713 sem gefur okkur að 

meðaltalskostnaður allra sveitarfélaga landsins vegna reksturs leikskóla var m.kr. 1.206 

á hvert barngildi.  

Tafla 10: Rekstraraðilar 2009-2011; Meðaltal á barngildi. 

Rekstraraðili 
Rekstrargjöld, 
brúttó, m.kr.  

Fjöldi 
barngilda 

Meðaltal á 
barngildi 

Snæfellsbær 2009-2011 440.798 381 1.157 
        

Borgarbyggð 2009-2011 932.207 631 1.477 
        
Hjallastefnan ehf. 2009-2011 3.080.000 3.478 886 
        
Sveitarfélög 2009-2011 70.384.713 58.350 1.206 
        

Eins og komið hefur fram þá reiknar Hjallastefnan ehf. gjaldskrá sína út frá 

dvalargildum, en Samband íslenskra sveitarfélaga styðst við svokallað heilsdagsígildi og 

þar eru sjálfstætt starfandi leikskólar ekki reiknaðir með.  

Tafla 11: Snæfellsbær, Borgarbyggð og sveitarfélög 2009-2011; Meðaltal á heilsdagsígildi. 

Rekstraraðili 
Rekstrargjöld, 
brúttó, m.kr.  

Fjöldi 
heilsdagsígilda 

Meðaltal á 
heilsdagsígildi 

Snæfellsbær 2009-2011 440.798 255 1.729 
      

 Borgarbyggð 2009-2011 932.207 512 1.821 
      

 Sveitarfélög 2009-2011 70.384.713 50.953 1.381 
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Ef við notum þann reiknistuðul til samanburðar þá er rekstrarkostnaður Snæfellsbæjar 

og Borgarbyggðar töluvert hærri á hvert heilsdagsígildi en landsmeðaltalið. Fjöldi 

heilsdagsígilda hjá Snæfellsbæ var 255 á árunum 2009-2011. Gjöldin námu m.k.r 

440.798 sem gerir m.kr. 1.729 á hvert heilsdagsígildi. Borgarbyggð var að greiða m.kr. 

932.207 fyrir sín 512 heilsdagsígildi sem gerir m.kr. 1.821 á hvert heilsdagsígildi. Á sama 

tíma er fjöldi heilsdagsígilda á öllum leikskólum sveitarfélaga landsins 50.953. 

Kostnaður sveitarfélaganna vegna rekstur þeirra nam m.kr. 70.384.713 sem gerir m.kr. 

1.381 á hvert heilsdagsígildi. 
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11. Umræður og lokaorð 

Í upphafi ritgerðarinnar var sett fram rannsóknarspurningin: Er fjárhagslegur 

ávinningur fyrir sveitarfélög að innleiða Hjallastefnuna í leikskóla sína?  

Höfundur lagði upp með að svara henni á sem bestan hátt og gera efninu góð skil. 

Rannsókn sem þessi er aldrei hafin yfir gagnrýni og í lokin er gagnlegt að skoða hvað 

hefði mátt gera betur, þar sem margt kom á óvart. 

Reiknistuðlar þeir sem Hjallastefnan ehf. og Samband íslenskra sveitarfélaga nota til 

þess að reikna út rekstrarkostnað leikskóla sinna eru mjög ólíkir. Barngildi var sá stuðull 

sem höfundur gat aðeins notast við, til þess að bera saman rekstur leikskóla 

Hjallastefnunnar ehf. og sveitarfélaganna, án þess að fara út í gífurlega rannsóknarvinnu. 

Þennan stuðul má finna í reglugerð nr. 225/1995 (brottfallin). Hjallastefnan ehf. notar 

hann við útreikninga sína á uppgjöri gagnvart þeim sveitarfélögum sem fyrirtækið hefur 

þjónustusamning við. Einnig skráir Hagstofa Íslands barngildi allra leikskóla landsins 

eftir rekstraraðilum, þannig að það er enn verið að notast við þennan reiknistuðul, þó 

svo að reglugerðin sé brottfallin. 

Í báðum þeim sveitarfélögum sem höfundur skoðaði, það er Snæfellsbær og 

Borgarbyggð, var innri húsaleiga í rekstrargjöldum leikskólanna. Hún var þó töluvert 

hærri hjá Borgarbyggð og helgast það af því, að tveir af fjórum leikskólum 

sveitarfélagsins voru byggðir fyrir nokkrum árum. Leikskólinn Laufásborg, 

samanburðarleikskóli Hjallstefnunnar, er aftur á móti í leigufríu húsnæði hjá 

Reykjavíkurborg. Þarna getur munað töluverðu í kostnaði, þó svo að reynt sé að gera 

honum skil í kostnaði á hvert dvalargildi.  

Laun og launatengd gjöld eru langstærsti gjaldaliðurinn, hvort sem horft er á rekstur 

leikskóla Snæfellsbæjar, Borgarbyggðar eða leikskólans Laufásborgar. Þó var munur á 

milli ára og eins milli leikskóla, og samkvæmt viðmælendum höfundar skiptir hlutfall 

faglærðar starfsmanna þarna miklu máli. Sumir leikskólanna eru vel mannaðir faglærðu 

fólki, en aðrir ekki, og launin hækka samhliða því. Eins er starfsaldur starfsmanna 

misjafn og allt hefur þetta áhrif á helsta gjaldalið leikskólanna. 
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Höfundur er meðvitaður um það að til þess að svara rannsóknarspurningunni með 

óyggjandi hætti, þá þarf að fara í meiri rannsóknarvinnu en gert var í þessari rannsókn. 

Hér var aðeins notast við reiknistuðulinn barngildi til þess að bera saman rekstur 

leikskóla Hjallastefnunnar annars vegar og sveitarfélaga hins vegar. Ef vel ætti að vera 

þá þyrfti einnig að skoða dvalastundir barna á leikskólunum til þess að meta 

rekstrarkostnaðinn. Það er því verðugt verkefni að gera slíkra rannsókn í komandi 

framtíð og það er von höfundar að rannsókn þessi geti nýst við þá vinnu. 
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Viðauki I 

Spurningalisti: Áslaug Hulda Jónsdóttir, framkvæmdastjóri Hjallastefnunnar ehf. 

1. Hvað felst í starfi þínu hjá Hjallastefnunni? 

2. Hve mörg stöðugildi eru við leikskóla Hjallastefnunnar? 

3. Hve margir starfsmenn eru á bak við þessi stöðugildi? 

4. Hver er fermetrafjöldi þess húsnæðis sem hýsir leikskólann Laufásborg? 

5. Hve mörg stöðugildi eru við leikskólann Laufásborg? 

6. Hve margir starfsmenn eru á bak við þessi stöðugildi? 

7. Eru leikskólar Hjallastefnunnar með aðskilinn rekstur? 

8. Hverjir koma að gerð fjárhagsáætlana leikskóla Hjallastefnunnar? 

9. Hefur forstöðumönnum leikskólanna tekist að halda fjárhagsáætlun síðastliðin 

ár? 

10. Ef fyrirséð er að fjárhagsáætlun stenst ekki vegna óvæntra útgjalda, hvaða 

valkosti hefur forstöðumaður þá? 

11. Ef forstöðumaður nýtir sér ekki þessa valkosti, heldur fer í „framúrkeyrslu“ án 

þess að tala við sína yfirmenn, til hvaða bragða grípur Hjallastefnan? 

12. Eru samræmdar reglur um vistun barna við leikskóla Hjallastefnunnar? 

13. Hvernig eru dagvistunargjöld leikskólanna ákveðin? 

14. Hverjir ákveða dagvistunargjöldin? 

15. Hverjir sjá um innkaup vegna leikskólanna? 

16. Er hverjum „leikskóla“ frjálst að versla hvar sem er eða er verslað við ákveðna 

birgja, til dæmis samkvæmt samningi við Hjallastefnuna? 

17. Hvernig eru fæðisgjöldin ákveðin? 

18. Hverjir ákveða fæðisgjöldin?  

19. Eru margar „tegundir“ af þjónustusamningum sem Hjallastefnan býður upp á? 

20. Hvernig eru starfsmannamálin á leikskólum Hjallastefnunnar með tilliti til 

menntunar og starfsmannaveltu? 
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Viðauki II 

Spurningalisti: Ásthildur Magnúsdóttir, fræðslustjóri Borgarbyggðar 

1. Hvað felst í starfi þínu hjá Borgarbyggð? 

2. Hver er fermetrafjöldi þess húsnæðis sem að hýsa leikskóla Borgarbyggðar? 

3. Hve mörg stöðugildi eru við leikskóla Borgarbyggðar? 

4. Hve margir starfsmenn eru á bak við þessi stöðugildi? 

5. Hverjir koma að gerð fjárhagsáætlana leikskóla Borgarbyggðar? 

6. Eru leikskólar Borgarbyggðar með aðskilin rekstur? 

7. Hefur forstöðumönnum leikskólanna tekist að halda fjárhagsáætlun síðastliðin 

ár? 

8. Ef fyrirséð er að fjárhagsáætlun stenst ekki vegna óvæntra útgjalda, hvaða 

valkosti hefur forstöðumaður þá? 

9. Ef forstöðumaður nýtir sér ekki þessa valkosti, heldur fer í „framúrkeyrslu“ án 

þess að tala við sína yfirmenn, til hvaða bragða grípur Borgarbyggð? 

10. Eru samræmdar reglur um vistun barna við leikskóla Borgarbyggðar? 

11. Hvernig eru dagvistunargjöld leikskólanna ákveðin? 

12. Hverjir ákveða dagvistunargjöldin? 

13. Hverjir sjá um innkaup vegna leikskólanna? 

14. Er hverjum „leikskóla“ frjálst að versla hvar sem er eða er verslað við ákveðna 

birgja, til dæmis samkvæmt samningi við Borgarbyggð? 

15. Hvernig eru fæðisgjöldin ákveðin? 

16. Hverjir ákveða fæðisgjöldin?  

17. Hvernig eru starfsmannamálin á leikskólum Borgarbyggðar með tilliti til 

menntunar og starfsmannaveltu? 

18. Hefur Borgarbyggð borið saman rekstargjöld, þess leikskóla sem er í útvistun, 

fyrir og eftir að þjónustusamningur var gerður? Ef svo er, er útvistunin 

hagkvæmari kostur eður ei? 
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Viðauki III 

Spurningalisti: Lilja Ólafardóttir, bæjarritari Snæfellsbæjar 

1. Hvað felst í starfi þínu hjá Snæfellsbæ? 

2. Hver er fermetrafjöldi þess húsnæðis sem að hýsa leikskóla Snæfellsbæjar? 

3. Hve mörg stöðugildi eru við leikskóla Snæfellsbæjar? 

4. Hve margir starfsmenn eru á bak við þessi stöðugildi? 

5. Hverjir koma að gerð fjárhagsáætlana leikskóla Snæfellsbæjar? 

6. Hefur forstöðumanni leikskólanna tekist að halda fjárhagsáætlun síðastliðin ár? 

7. Ef fyrirséð er að fjárhagsáætlun stenst ekki vegna óvæntra útgjalda, hvaða 

valkosti hefur forstöðumaður þá? 

8. Ef forstöðumaður nýtir sér ekki þessa valkosti, heldur fer í „framúrkeyrslu“ án 

þess að tala við sína yfirmenn, til hvaða bragða grípur Snæfellsbær? 

9. Eru samræmdar reglur um vistun barna við leikskóla Snæfellsbæjar? 

10. Hvernig eru dagvistunargjöld leikskólanna ákveðin? 

11. Hverjir ákveða dagvistunargjöldin? 

12. Hverjir sjá um innkaup vegna leikskólanna? 

13. Er hverjum „leikskóla“ frjálst að versla hvar sem er eða er verslað við ákveðna 

birgja, til dæmis samkvæmt samningi við Snæfellsbæ? 

14. Hvernig eru fæðisgjöldin ákveðin? 

15. Hverjir ákveða fæðisgjöldin?  

16. Hvernig eru starfsmannamálin á leikskólum Snæfellsbæjar með tilliti til 

menntunar og starfsmannaveltu? 
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