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Útdráttur 

Í ritgerð þessari er lýst mati á samrekstri leik- og grunnskóla. Ritgerðin er verkefnamat og er 

markmið þess að leggja mat á kosti og ókosti samrekstrar leik- og grunnskóla. Í verkefninu 

eru samreknir skólar skilgreindir skv. heimild í lögum um leikskóla nr. 90/2008 og lögum um 

grunnskóla nr. 91/2008. Þeim er skipt í undirflokka eftir því hver aðdragandi að stofnun hins 

samrekna skóla var. Í flokki A eru skólar með fimm ára deild. Í flokki B eru skólar sem hafa 

orðið til við samruna a.m.k. eins leikskóla og eins grunnskóla. Í flokki C eru svo skólar sem 

hafa verið samreknir frá upphafi. Bornir eru saman þrír skólar með leik- og grunnskólastig 

sem falla innan ofangreindra skilgreininga. 

Verkefnamatið byggir á viðhorfum hagsmunaaðila, þ.e. fulltrúa fræðsluyfirvalda, skólafólks 

og foreldra, til ólíkra rekstarforma skóla. Með verkefnamatinu er leitast við að fá fram reynslu 

viðmælenda af undirbúningi og aðdraganda samrekstrar leik- og grunnskóla og af rekstri 

slíkra stofnana. Jafnframt er mat lagt á hvort undirbúningur og aðdragandi að samreknum 

skólum kunni að skipta máli fyrir skólastarfið eftir að samrekstur hefst og horft til þess hvort 

aðrir þættir, svo sem fyrirkomulag húsnæðismála, ákvörðunarferlið og umgjörð skólastarfsins, 

hafi áhrif á viðhorf viðmælenda. Verkefnamatið byggir einnig á rýni á lagaumgjörð leik- og 

grunnskóla og kjarasamningum kennara og stjórnenda.  

Niðurstöður benda til þess að viðhorf þátttakenda til samrekstrar séu almennt jákvæð. Fram 

kom að helstu kostir samrekstrar væru: Betri nýting húsnæðis en áður var; aukin hagkvæmni í 

rekstri; betri nýting upplýsinga milli skólastiganna; meiri samfella í námi barnanna; styttri 

boðleiðir; aukin þekking starfsfólks á því skólastigi sem fer á undan og á eftir og einfaldari 

samskipti foreldra við skólakerfið. Ókostir samrekstrar felast helst í ólíkum kjarasamningum 

og starfstíma leik- og grunnskólakennara, fastmótaðri skólamenningu og ólíkum viðhorfum 

starfsfólks. Vissrar tortryggni gætir milli leik- og grunnskólakennara sem draga mætti úr með 

aukinni samvinnu fagstéttanna. 
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Abstract 

The following essay describes a program evaluation which main purpose is to evaluate the 

advantages and disadvantages of the joint operation of preschool and elementary school. In 

this program the integrated schools were identified under and authorized by the law on 

preschool no. 90/2008 and on elementary school no. 91/2008 and divided into sub-categories, 

depending on the history of how the establishment of the school was integrated. In the 

category A are schools with five-year old pupils, in the category B are schools that have 

merged from at least one preschool and one elementary school and in the category C are 

schools that have been joint operated from the beginning. Three schools that fall within the 

definitions above are compared.  

Program evaluation is based on the views of stakeholders, i.e. representatives of educational 

institutions, students and parents, towards different operated schools. The evaluation seeks to 

elicit the participants’ experience of preparation at the beginning of the joint operated 

institutions. Furthermore is evaluated whether the preparation and history of such schools 

may be relevant for schools afterwards and whether other factors such as housing 

arrangements, the decision-making process and the educational framework have influenced 

the attitude of the participants. This program evaluation is also based on the review of the 

legal framework for preschool and elementary school and collective agreements in salary of 

teachers and managers. 

Results indicate that participants' attitudes towards joint operated schools are generally 

positive. The main advantages are found to be a better utilization of housing and increased 

operational efficiency. Better use of information between different school levels is found to 

provide more continuity in children's education. The lines of communication are shortened 

and knowledge of what goes on at the next school level is increased in joint operated schools 

which will simplify relations between parents and the education system. Disadvantages of 

joint operation are found in different wage-agreements, different working schedules in 

preschool and elementary schools, established school culture and different views of the 

employees. A certain kind of suspicion is found between teachers in preschool and elementary 

school which could be lessened by increasing cooperation between all teachers. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni í MPA námi í opinberri stjórnsýslu við Háskóla Íslands. Vægi 

ritgerðar er 30 ECTS einingar. Undirbúningur hófst síðla vetrar árið 2012 en þá um haustið 

hóf ég nám í opinberri stjórnsýslu. Í námskeiðinu „Rannsóknir í opinberri stjórnsýslu og 

alþjóðasamskiptum“ vann ég rannsóknaráætlun sem síðar varð grunnur að verkefni þessu. 

Ritgerðin er verkefnamat á samrekstri leik- og grunnskóla þar sem markmiðið er að leggja 

mat á kosti og galla samrekstrar. Vinna að verkefnamatinu hófst í ársbyrjun 2013 og lauk á 

haustmánuðum 2014.  

Segja má að starfsvettvangur minn sem skólastjóri hafi að nokkru ráðið um val viðfangsefnis. 

Mikil umræða um sameiningar skóla og samrekstur leik- og grunnskóla hefur verið á 

undanförnum misserum. Vorið 2012 stóð til að stofna fimm ára deild við þann skóla sem ég 

stýri. Þau áform mættu talsverðri andstöðu og var frá þeim horfið. Þá upplifði ég hversu 

ríkjandi skipulag er fastmótað og hversu mikil tregða er til að breyta því. Í þessu umróti  

upplifði ég að togstreita ríkti milli skólastiganna og hún hefði áhrif á afstöðu fólks. Haustið 

2012 sótti ég málþing sem haldið var í tilefni af útkomu bókar dr. Gerður G. Óskarsdóttir um 

skil skólastiga. Þetta tvennt varð til þess að móta þá ákvörðun mína að fjalla um samrekstur 

leik- og grunnskóla í lokaritgerð minni. Í framhaldi af þessu átti ég samtöl við dr. Ómar H. 

Kristmundsson og dr. Gerði G. Óskarsdóttur og fór þess á leit við þau að leiðbeina mér við 

vinnu lokaverkefnis míns um þetta efni. 

Við gerð verkefnis þessa naut ég aðstoðar fjölda viðmælenda. Þeim vil ég öllum færa bestu 

þakkir fyrir þann tíma sem þau veittu mér. Með þeirra hjálp fékk ég innsýn í skólastarf 

samrekinna skóla sem ég þekkti ekki áður. Raddir þeirra bera verkefnið uppi. 

Leiðbeinendum mínum, þeim Ómari H. Kristmundssyni og Gerði G. Óskarsdóttur, færi ég 

mínar bestu þakkir fyrir ómetanlega leiðsögn og gagnlegar ábendingar við vinnu þessa 

verkefnis.  

Að lokum fær eiginmaður minn, Sverrir Þórarinn Sverrisson, sérstakar þakkir fyrir aðstoð, 

hvatningu og stuðning sem hann veitti mér meðan á vinnu þessa verkefnis stóð.  
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1 Inngangur 

Undanfarna áratugi hefur verið stofnað til fjölmargra samstarfsverkefna á mörkum leik- og 

grunnskóla með það að markmiði að efla og bæta tengsl þeirra. Tilgangurinn með þessum 

samstarfsverkefnum hefur almennt verið tvíþættur; annars vegar að auðvelda börnum 

flutninginn milli þessara skólastiga og hins vegar að efla samstarf og samvinnu leik- og 

grunnskólakennara og auka þannig samfellu í námi milli skólastiganna.  

Leik- og grunnskólar hafa verið reknir af sveitarfélögunum í tæp 20 ár eða frá því að 

sveitarfélögin tóku við rekstri grunnskóla með lögum nr. 66/1995. Áður höfðu leikskólar 

verið reknir um árabil af sveitarfélögum. Lög og reglugerðir fyrir skólastigin tvö eru á margan 

hátt lík að efni og innihaldi og í nýjustu aðalnámskrám leik- og grunnskóla frá 2011 er 

almennur hluti í fyrsta sinn sameiginlegur fyrir leik-, grunn- og framhaldsskóla. Markmið 

þessa verkefnis er að meta kosti og ókosti samrekstrar leik- og grunnskóla. Tilgangur þessa 

verkefnis er að fá fram vitneskju um viðhorf og reynslu hagsmunaaðila til samrekstrar leik- og 

grunnskóla. 

1.1 Lagaheimildir til samrekstrar 

Heimildir fyrir samrekstri leik- og grunnskóla komu fram í lögum um bæði skólastigin frá 

árinu 2008. Samkvæmt 3. mgr. í 28. grein laga um leikskóla og 3. mgr. 45. greinar laga um 

grunnskóla er sveitarfélögum heimilt að reka leik- og grunnskóla í einni stofnun og undir 

einni yfirstjórn, þ.e. undir stjórn eins skólastjóra. Greinarnar hljóða svo: 

 

Sveitarfélögum er heimilt að reka saman leikskóla, grunnskóla og tónlistarskóla 

undir stjórn eins skólastjóra að fenginni umsögn nefndar skv. 2. mgr. 4. gr. Skal 

stjórnandi slíkrar stofnunar hafa leyfisbréf til kennslu á leik- og/eða 

grunnskólastigi. Sveitarstjórn getur ákveðið að foreldraráð, sbr. 11. gr., og 

skólaráð, sbr. 8. gr. laga um grunnskóla, starfi sameiginlega í einu ráði. Ákvæði 

þetta gildir einnig um skóla sem reknir eru á grundvelli 1. mgr. (Lög um leikskóla 

nr. 90/2008; Lög um grunnskóla nr. 91/2008) 

Frá því að efnahagshrunið varð haustið 2008 hafa sveitarfélögin gert nokkrar breytingar á 

rekstri skóla. Skólamál taka til sín drjúgan hluta tekna sveitarfélaga og í kjölfar 

efnahagsþrenginganna tóku mörg sveitarfélög þennan málaflokk til endurskoðunar í ljósi þess 
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fjárhagsvanda sem þau glímdu við. Mörg þeirra nýttu sér í kjölfarið heimild til samrekstrar 

sem er að finna í fyrrnefndum lögum. Þótt ákvæði um samrekstur hafi fyrst og fremst verið 

sett í lög til að uppfylla óskir fámennari sveitarfélaga hafa stærri sveitarfélög einnig nýtt sér 

þá heimild.  

1.2 Skilgreiningar á hugtökum 

Rekstrarform samrekinna skóla er mismunandi eftir því hvernig til þeirra er stofnað. Í 

verkefnamati þessu eru samreknir skólar flokkaðir eftir aðdraganda samrekstrar þeirra. Annars 

vegar hafa þeir orðið til við samruna tveggja eða fleiri stofnana og hins vegar voru skólastigin 

samrekin frá upphafi starfs skólanna. Samreknir skólar eru einnig innbyrðis ólíkir vegna 

aldurssamsetningar nemenda og fjölda nemenda á hvoru skólastigi fyrir sig. Allt þetta gerir 

það að verkum að mikil fjölbreytni er í skólahaldi í samreknum skólum sem gerir skólana 

ólíka og því nauðsynlegt að skilgreiningar og flokkun þeirra skóla sem fjallað er um í 

verkefnamatinu séu skýrar.  

Samrekinn skóli er skilgreindur í verkefnamati þessu þannig að þar séu skólastigin tvö rekin 

saman samkvæmt heimild í lögum um leikskóla nr. 90/2008 og lögum um grunnskóla nr. 

91/2008, það er leik- og grunnskóli reknir undir einni yfirstjórn. Aldur leikskólabarna er 

miðaður við 0–5 ár en grunnskólabarna við 6–15 ár. Samrekinn skóli er því skólastofnun þar 

sem eftir atvikum börn á aldrinum 0–15 ára stunda nám í sama skóla. 

Til frekari glöggvunar er samreknum skólum skipt í undirflokka eftir því hver aðdragandi að 

stofnun skólans var óháð húsnæði skólans, þ.e. hvort skólastofnunin er í einni og sömu 

byggingunni eða starfstöðvar að einhverju eða öllu leyti aðskildar. Um það er fjallað í 

yfirlitstöflum síðar þar sem skólarnir hafa verið flokkaðir.  

Nauðsynlegt er að fram komi að í verkefnamatinu er gerður greinarmunur á fimm ára bekk og 

fimm ára deild. Löng hefð er fyrir því að starfrækja fimm ára bekki í grunnskólum og þeir 

bekkir reknir undir rekstrarformi grunnskólans hvað varðar starfstíma og skipulag. Með fimm 

ára deild er hér átt við leikskóladeild sem starfrækt er innan veggja grunnskólans en lýtur í 

skipulagi og rekstri lögmálum leikskólans. Í verkefnamati þessu er gerður skýr greinarmunur 

á þessu tvennu.
1
 Því er brýnt að þessar skilgreiningar liggi fyrir þegar fjallað er um samrekstur 

leik- og grunnskóla. Skólar sem starfrækja fimm ára bekki falla þess vegna utan þessa 

verkefnamats. 

                                                      
1
 Ekki er þar með sagt að þessi orð séu aðgreind með þessum hætti í daglegu tali þeirra sem málið varðar. 
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Í þessu verkefnamati eru samreknir skólar flokkaðir á eftirfarandi hátt: 

 

A. Skólar þar sem starfrækt er fimm ára deild leikskóla innan veggja grunnskólans. Með 

fimm ára deild er átt við deild sem starfar á forsendum leikskólans og eftir starfsáætlun 

og skóladagatali leikskóla.  

B. Skólar sem orðið hafa til við samruna eða sameiningu tveggja eða fleiri skóla, minnst 

eins leikskóla og eins grunnskóla.  

C. Skólar þar sem leik- og grunnskólastig hafa allt frá upphafi verið rekin saman. 

Þessari flokkun er fylgt í kaflanum um samrekstur skóla og niðurstöðukafla verkefnamatsins.  

Í hverjum flokki fyrir sig er talsverður breytileiki varðandi samvinnu milli skólastiganna t.d. 

hvað varðar starfsmannahald, fyrirkomulag stjórnunar, fjölda nemenda á hvoru skólastigi fyrir 

sig og önnur mál bæði fagleg og rekstrarleg.  

Eins og fram hefur komið verður í þessu verkefni ekki lagt sérstakt mat á skólastarf í þeim 

skólum sem bjóða upp á fimm ára bekki, enda starfa þeir eftir starfsáætlun og skóladagatali 

grunnskóla og því er þar ekki um eiginlegan samrekstur skólastiga að ræða. Ekki verður 

heldur fjallað sérstaklega um leik- og grunnskóla sem reknir eru í sama húsnæði að einhverju 

eða öllu leyti en hvort skólastig um sig starfar undir sitt hvorri yfirstjórninni. Þessir skólar eru 

ekki samreknir í skilningi laganna né í samræmi við framsetta skilgreiningu í þessu 

verkefnamati. Slíkt fyrirkomulag getur þó verið undanfari samrekstrar. Þó heimild laganna nái 

einnig til samrekstrar leik-, grunn- og tónlistarskóla er umfjöllun um slíkt samstarf eða 

sameiningu ekki hluti af verkefnamati þessu og er því ekki fjallað sérstaklega um þátt 

tónlistarskóla í samreknum skólum. Ekki verður heldur lagt sérstakt mat á mögulegan 

fjárhagslegan ávinning samrekstrar utan þess sem fram kemur í viðtölum viðmælenda minna. 

Með verkefnamati er átt við kerfisbundna samantekt upplýsinga um tiltekið verkefni með það 

að markmiði að leggja mat á styrkleika og veikleika sem nýta má til ákvarðanatöku við svipuð 

eða sambærileg verkefni (Ríkiskaup, e.d.). Sigurlína Davíðsdóttir (2008, bls. 13) vísar til 

skilgreininga Steinunnar Helgu Lárusdóttur (2002) sem skilgreinir mat þannig að um sér að 

ræða ferli sem feli í sér söfnun upplýsinga á kerfisbundinn hátt til að meta gæði þjónustu. 

Sigurlína bendir á að niðurstöður mats megi nýta sem grunn að ábendingum um það sem vel 

er gert eða betur megi fara í tilteknu verkefni. 
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1.3 Viðfangsefni verkefnamatsins 

Viðfangsefni þessa verkefnamats er að gera grein fyrir þeim breytileika og draga fram þá 

þætti sem hafa áhrif á hvernig til hefur tekist í samreknum skólum eftir því hvernig til þeirra 

var stofnað. Eins og áður hefur komið fram er verkefnamatið tvíþætt. Annars vegar að leita 

eftir viðhorfum hagsmunaaðila, þ.e. fulltrúa fræðsluyfirvalda, skólafólks og foreldra til ólíkra 

rekstarforma skóla samanber flokkun hér að ofan. Hins vegar að fá fram reynslu þeirra af 

undirbúningi og aðdraganda samrekstrar leik- og grunnskóla og af rekstri slíkra stofnana. 

Einnig verður lagt mat á hvort undirbúningur og aðdragandi að hinum samreknu skólum 

kunni að skipta máli fyrir skólastarfið eftir að samrekstur er hafinn. Eins verður horft til þess 

hvort aðrir þættir svo sem fyrirkomulag húsnæðismála, ákvörðunarferlið og umgjörð 

skólastarfsins hafi áhrif á viðhorf viðmælenda.  

Niðurstöður verkefnamatsins byggja á svörum viðmælenda og gefa hugmynd um þau tækifæri 

og þær hindranir sem felast í samrekstri skóla og geta því orðið leiðarvísir þeim sem áforma 

samrekstur leik- og grunnskóla. Eins getur reynsla og þekking á samreknum skólum nýst 

þeim sem fjalla um skipulag og stefnumótun skólamála, yfirvöldum skipulagsmála, þeim sem 

fjalla um rekstrarmál sveitarfélaga og skólafólki sem skipuleggur samvinnu skólastiga á 

mörkum leik- og grunnskóla, svo og við ákvarðanatöku varðandi starfsmannahald 

sveitarfélaga og kjarasamninga starfsmanna í leik- og grunnskólum, svo nokkur dæmi séu 

tekin.  

1.4 Umfang verkefnamatsins  

Til þess að fá fram þann breytileika og þá þætti sem áhrif hafa á hvernig til hefur tekist í 

samreknum skólum eru í þessu verkefnamati bornir saman þrír skólar sem falla innan þeirra 

skilgreininga sem að ofan greinir. Vinnan við verkefnamatið felst einnig í rýni á lagaumgjörð 

og samtölum við hagsmunaaðila. Í verkefnamatinu verður horft til þess hvort og þá hvernig 

ytri umgjörð hefur áhrif á samrekstur skóla. Þar er sérstaklega átt við lög um leik- og 

grunnskóla, kjarasamninga kennara og stjórnenda auk húsnæðis- og rekstrarmála. Einnig 

verður lagt mat á hvort sá munur, sem nú er á starfi og umgjörð leik- og grunnskóla, auðveldi 

eða torveldi samrekstur þessara skólastiga.  

Vinna við verkefnamatið fólst í eftirfarandi tveimur megin þáttum: 
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i. Skoðuð voru lög og reglugerðir, skýrslur og úttektir sem snerta samrekstur leik- og 

grunnskóla. Auk þess var upplýsinga um samrekstur aflað á heimasíðum samrekinna 

skóla og í stuttum símaviðtölum við stjórnendur og yfirmenn fræðslumála. Þetta var 

gert til að fá heildarmynd af stöðu samrekstrar. 

ii. Gerð var tilfellarannsókn þar sem þrír skólar eru skoðaðir og flokkaðir út frá þeirri 

skilgreiningu sem sett var fram hér að framan. Þar var leitast við að skýra nánar 

viðhorf og reynslu til skólastarfs byggt á viðtölum við stjórnendur, foreldra og fulltrúa 

fræðsluyfirvalda.  

Um er að ræða hagnýtt verkefni og vonast er til að þeir sem að stefnumótun koma geti nýtt sér 

niðurstöður verkefnamatsins við ákvarðanatöku um samrekstur leik- og grunnskóla og að með 

verkefnamatinu aukist þekking á þessu sviði. Niðurstöður ættu einnig að geta verið vegvísir 

þeim sem takast á við breytingar eins og þær sem nefndar hafa verið. Einnig er það von mín 

að verkefnamatið varpi ljósi á ólík sjónarmið sem fram hafa komið í umræðunni um 

samrekstur skólastiga.  

1.5 Markmið og matsspurningar 

Meginmarkmið þessa verkefnamats er að leggja mat á kosti og ókosti við samrekstur leik- og 

grunnskóla, hvaða tækifæri felast í slíku rekstrarformi og hvaða hindranir. Að auki er fjallað 

um hvatann til samrekstrar, verklag og framkvæmd við samrekstur. Áhersla var lögð á að fá 

fram viðhorf og reynslu viðmælenda til samreksturs skólastiga. Stuðst var við eftirfarandi 

spurningar:  

 

 Hverjir eru kostirnir við samrekstur leik- og grunnskóla? 

 Hverjir eru ókostirnir við samrekstur leik- og grunnskóla? 

 Hver var hvatinn að samrekstri?  

 Hvernig var staðið að framkvæmdinni? 

 Hver eru viðhorf viðmælenda til samrekstrar leik- og grunnskóla? 

 Hvaða breytingar vilja viðmælendur sjá á íslensku skólakerfi?  

1.6 Uppbygging ritgerðar – efnistök 

Ritgerðin skiptist í sex kafla. Í fyrsta kafla, sem er inngangskafli, er greint frá lagaheimildum 

til samrekstrar, hugtök skilgreind og gerð grein fyrir flokkun samrekinna skóla sem 

verkefnamatið byggir á. Þá er lýst afmörkun og umfangi verkefnisins, markmiði og tilgangi 
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verkefnamatsins og matsspurningar kynntar. Í öðrum kafla er fjallað um umgjörð 

skólastarfsins og tengsl skólastiganna. Í þriðja kafla er fjallað um samrekstur leik- og 

grunnskóla skólaárið 2012–2013 og tölulegar upplýsingar um skólastarf í samreknum skólum 

settar fram, gerð grein fyrir skýrslum og úttektum sem unnar hafa verið í tengslum við 

samrekstur skóla og fjallað almennt um sameiningar stofnana út frá fræðilegu sjónarhorni. 

Fjórði kafli fjallar um aðferðafræði og framkvæmd verkefnamats. Í fimmta kafla er greint frá 

niðurstöðum viðtala. Í sjötta kafla er umræða um niðurstöður verkefnamatsins og settar fram 

ábendingar, byggðar á niðurstöðum verkefnamatsins, um samrekstur skóla.  
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2 Umgjörð skólastarfs og tengsl skólastiga 

Í þessum kafla verður fjallað um almenna umgjörð skólastarfs og tengsl skólastiga. Umgjörð 

skólastarfs er skipt niður í ytri og innri umgjörð. Ýmsir þættir í ytri og innri umgjörð geta 

auðveldað eða torveldað samrekstur skólastiganna. Hluti þessa verkefnamats er að skoða 

reynslu og viðhorf viðmælenda til þess hvort og að hvaða marki núverandi umgjörð 

skólastarfsins hentar samreknum skólum. Eins verður skoðað hvort umgjörðin veiti 

nægjanlegt svigrúm til að samrekstrarformið verði farsælt. Í þessu verkefni er eftir því sem 

við á stuðst við skilgreiningu dr. Gerðar G. Óskarsdóttur (2012) á umgjörð skólastarfsins. 

 

Umgjörð um starfsemi skóla (e. institutional structures) er skipt í tvennt, ytri og 

innri umgjörð. Með ytri umgjörð er átt við það regluverk og framkvæmd sem 

ákvörðuð er af Alþingi, menntamálaráðuneyti og sveitarfélögum, það er 

menntakerfið sem slíkt. Meðal annars er átt við lög, reglugerðir, námskrár, reglur 

um aðgengi og fjármögnun, svo og stefnumörkun sveitarfélaga um skólastigin sem 

undir þau heyra. Með innri umgjörð er átt við skipulag sem mótað er undir stjórn 

skólastjóra fyrir skólann í heild innan þeirrar ytri umgjörðar sem skólanum er 

sköpuð, svo sem niðurröðun nemenda í hópa, skipulag skóladagsins, verkaskiptingu 

starfsmanna og nýtingu húsnæðis. (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012, bls. 17) 

Þar sem stór hluti af ytri umgjörð skólastarfsins ræðst af lögum og reglugerðum verður í 

þessum kafla fjallað um lög og reglugerðir, sem í gildi eru, ná yfir bæði skólastigin og 

tengjast viðfangsefni þessa verkefnamats. En einnig verður fjallað um efni aðalnámskráa frá 

2011 fyrir leik- og grunnskóla sem á sérstaklega við um samrekstur skóla. Jafnframt er fjallað 

um ólíkan starfstíma leik- og grunnskóla en starfstími skóla mótast af ytri umgjörð þar sem 

starfstími hvers skólaárs er ákveðinn í lögum og hann ræður upphafi og endi skólaárs á 

hverjum stað. Þar sem kjarasamningar leik- og grunnskólakennara hafa áhrif á skipulag 

skólastarfs eru þeir hér taldir til ytri umgjarðar og um þá fjallað. Kjarasamningarnir hafa 

jafnframt mótandi áhrif á innra skipulag og þar með innri umgjörð skólastarfsins. Í kaflanum 

er einnig stuttlega fjallað um innri umgjörðina sem mótuð er af skólastjórnendum. 

Að lokum verður fjallað um tengsl skólastiganna í ljósi þeirra ákvæða í lögum og 

reglugerðum sem auðvelda samrekstur skólastiga og sýnir vilja löggjafans til mögulegs 
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samstarfs og samrekstrar skólastiganna. Í þeirri umfjöllun verður einnig stuðst við 

skilgreiningar Gerðar en samkvæmt skilgreiningu hennar eru tengsl skólastiga notuð um alla 

snertifleti þeirra. Er þar átt við samstarf og sveigjanleika eða flæði á mörkum skólastiga, mat á 

stöðu nemenda sem fara af einu stigi á annað og gagnkvæm viðhorf. Gerður segir að almenn 

viðhorf til þess skólastigs, sem á undan fer eða á eftir kemur, sé hluti af tengslum 

skólastiganna. Einhvers konar tengsl þurfa að vera til staðar svo að samfella verði í námi. 

Slíkt tryggi þó í sjálfu sér hvorki sveigjanleika né samfellu (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012, bls. 

18). Allir þessir þættir eru mikilvægir þegar fjallað er um samrekstur leik- og grunnskóla, 

viðhorf og reynslu af samrekstri.  

2.1 Ytri umgjörð 

Skólastarf mótast af þeirri umgjörð sem löggjafinn setur því. Segja má að sú umgjörð 

endurspegli sýn og áherslur stjórnvalda hverju sinni varðandi skipulagningu skólahalds. Með 

ytri umgjörð er m.a. átt við lög, reglugerðir, námskrár, reglur um aðgengi að fjármögnun, svo 

og stefnumótun sveitarfélaga (sbr. skilgreiningu í 2. kafla). Skólastefna sveitarfélaga er útfærð 

á vegum skólanefnda sveitarfélaganna sem hafa lögbundnu hlutverki að gegna við rekstur 

leik- og grunnskóla hvers sveitarfélags. Í þessum kafla verður stuttlega rakin þróun leik- og 

grunnskólastigsins til að sýna helstu breytingar sem gerðar hafa verið frá því fyrstu lög um 

þessi skólastig voru sett auk þess sem stuttlega er gerð grein fyrir þróun skólakerfisins á 

liðnum árum. 

Árið 1946 voru sett lög um skólakerfi og voru þá skilgreind fjögur stig í íslensku menntakerfi; 

barnastig, gagnfræðastig, menntaskóla- og sérskólastig auk háskólastigs (Lög um skólakerfi 

og fræðsluskyldu nr. 22/1946). Í lögum um skólakerfi nr. 55/1974 skiptist menntakerfið í þrjú 

stig; skyldunámsstig, framhaldsskólastig og háskólastig. Þegar leikskólastigið var gert að 

sérstöku skólastigi urðu skólastigin í íslensku menntakerfi aftur fjögur og segja má að þau 

spanni nám nemenda allt frá eins árs aldri til ótilgreinds aldurs á fullorðinsárum eins og sést á 

töflu 1 (Gerður. G. Óskarsdóttir, 2012, bls. 24; Lög um leikskóla nr. 78/1994). Lögbundin skil 

skólastiga hafa því verið breytileg í áranna rás. 

Tafla 1: Skil skólastiga 

Leikskólastig Grunnskólastig Framhaldsskólastig Fullorðinsfræðsla 
/símenntun 

1–5 ára 6–15 ára 16 ára og eldri 16 ára og eldri 
Heimild: Gerður G. Óskarsdóttir 2012, bls. 21 
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Þegar fyrstu fræðslulögin voru sett árið 1907 urðu 10–14 ára ungmenni skólaskyld. Árið 1936 

varð skólaskyldan sjö ár og náði frá 7–14 ára aldurs en lengdist árið 1946 um eitt ár, þegar 15 

ára ungmenni urðu skólaskyld. Aftur lengdist skólaskyldan árið 1985 um eitt ár og náði þar 

með til 7–15 ára ungmenna. Árið 1990 urðu sex ára börn skólaskyld. Skólaskyldan varð þar 

með tíu ár og hefur haldist óbreytt síðan (Jón Torfi Jónasson, 2008, bls. 176). Þó að 

skólaskylda sé enn 10 ár er fræðsluskylda nú 12 ár og er þar með búið að tryggja öllum 

ungmennum rétt til skólagöngu að 18 ára aldri (Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008, gr. 32) 

sem jafnframt er lögræðisaldur ungmenna. Jafnhliða þessum breytinum hefur skóladagur leik- 

og grunnskólanemenda lengst jafnt og þétt (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012, bls. 25; Jón Torfi 

Jónasson, 2008, bls. 178). Skil skólastiga eru breytileg frá landi til lands. Algengt er að skilin 

milli leikskóla og grunnskóla séu við sex ára aldur en í sumum löndum eru þau einu ári fyrr 

eða einu ári seinna (OECD, 2013). 

Leikskólastigið færðist frá félagsmálaráðuneytinu undir stjórn ráðuneytis menntamála árið 

1973 (Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 22; Lög um hlutdeild ríkisins í byggingu og rekstri 

dagvistunarheimila nr. 29/1973) en fyrstu lögin um starfsemi leikskóla voru sett árið 1991 

(Lög um leikskóla nr. 48/1991). Með þeim lögum var byrjað að kalla þær stofnanir sem sinntu 

uppeldi og umönnun yngstu barnanna einu nafni leikskóla (í stað þess að gera greinarmun á 

leikskólum og dagheimilum) sem þar með fá formlega stöðu innan skólakerfisins (Jón Torfi 

Jónasson, 2006, bls. 9; Lög um leikskóla nr. 48/1991). Gildandi grunnskólalög á þeim tíma 

voru höfð til hliðsjónar við gerð fyrstu leikskólalaganna. Leikskólalögin frá 1991 kveða á um 

að leikskólaumdæmi skuli vera þau sömu og umdæmi grunnskóla og að leikskólinn skuli 

stuðla að því, í samvinnu við grunnskólann, að tengsl skapist milli skólastiga (8. gr. laga um 

leikskóla, nr. 48/1991). 

Það er svo með lögum um leikskóla frá 1994 (Lög um leikskóla nr. 78/1994) sem leikskólinn 

er formlega skilgreindur sem fyrsta skólastigið og í fyrsta sinn fjallað um starfsfólk leikskóla 

sem kennara. Með setningu laganna er skapaður heildstæður rammi um skólastarf allt frá 

leikskólaaldri til fullorðinsára. Með lögum um grunnskóla frá 1995 (Lög um grunnskóla nr. 

66/1995) var gerð sú megin breyting á rekstri grunnskóla að sveitarfélögunum var, skv. 1. gr. 

laganna, gert skylt að halda grunnskóla fyrir öll börn á aldrinum 6–16 ára. Við setningu þeirra 

laga var því rekstri beggja skólastiganna komið fyrir hjá sveitarfélögunum.  
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2.1.1 Lög um leik- og grunnskóla 

Með lögum um leikskóla nr. 90/2008 og lögum um grunnskóla nr. 91/2008 var, eins og áður 

hefur komið fram, í fyrsta sinn gefin heimild til samrekstrar leik- og grunnskóla. Þá heimild er 

að finna í 28. gr. leikskólalaga og 45. gr. grunnskólalaga. Heimildin er í raun tvíþætt og felur 

annars vegar í sér lagaheimild sem gerir sveitarfélögum kleift að hafa samvinnu um rekstur 

skóla og hins vegar að reka saman leikskóla, grunnskóla og tónlistarskóla í einni stofnun og 

undir stjórn eins skólastjóra. Samrekinn skóli skal þó alltaf starfræktur eftir þeim sérlögum 

sem gilda um hvert skólastig fyrir sig.  

Markmið fyrir starfsemi skóla er að finna í 2. gr. beggja laganna og eru að mörgu leyti 

sambærileg. Meginmunurinn felst þó í því að meiri áhersla er á uppeldi, umönnun og frjálsan 

leik í leikskólalögunum. Grunnskólalögin leggja meiri áherslu á menntun og færni þó að þar 

sé velferð nemenda einnig mikilvægur þáttur. Í leikskólalögunum frá 2008 er kveðið á um 

sömu atriði og í eldri lögum varðandi almenna færni leikskólabarna. Að auki er nú fjallað um 

skyldur leikskólans til að stuðla að málörvun og eðlilegri færni barna í íslensku. 

Stjórnskipan og rekstur leik- og grunnskóla er um margt lík. Ráðherra fer með faglega 

yfirstjórn beggja skólastiganna með því að setja þeim námskrá en sveitarfélögin eru ábyrg 

fyrir rekstri þeirra svo sem launum starfsfólks, kostnaði vegna húsnæðis og sérfræðiþjónustu 

samanber 3. og 4. gr. leikskólalaga og 5. gr. grunnskólalaga. Sá grundvallarmunur er á leik- 

og grunnskóla að grunnskólinn er að öllu leyti fjámagnaður af opinberu fé og skal 

grunnskólinn vera nemendum að kostnaðarlausu, enda skyldunám (31. gr. grunnskólalaga). 

Sveitarfélögun ber því að sjá börnum á grunnskólaaldri fyrir skólavist sem að jafnaði er tíu ár, 

þó að grunnskólaganga geti verið skemmri sbr. 32. gr., þar sem heimild er gefin fyrir 

einstaklingsmiðuðum skólaskilum. Sveitarfélögunum er ætlað, samanber 4. gr. sömu laga, að 

hafa um það forystu að tryggja börnum leikskólavist. Það er þó ávallt val foreldra hvort þau 

senda börn sín í leikskóla. Foreldrar bera hluta kostnaðar vegna veru barna sinna á leikskólum 

með sveitarfélögum (27. gr) en kostnaðarhlutdeild þeirra er misjöfn eftir sveitarfélögum.  

Lög um leik- og grunnskóla kveða á um náin tengsl leik- og grunnskóla með samfellu í 

skólastarfi að leiðarljósi. Sveitarstjórn skal setja fram og kynna almenna stefnu í skólamálum 

og stuðla að samstarfi leik- og grunnskóla sbr. 25. gr grunnskólalaga og 16. grein 

leikskólalaga. Í aðalnámskrám beggja skólastiganna er nánar gerð grein fyrir hvernig aðlögun 

og flutningi nemenda milli skólastiga skuli háttað. Í raun ætti ekkert í löggjöfinni að standa í 

vegi fyrir samrekstri leik- og grunnskóla og segja má að fleira auðveldi en hindri samrekstur 

af löggjafans hálfu.  
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2.1.2 Aðalnámskrár leik- og grunnskóla 

Um nánari útfærsla á markmiðum hvors skólastigs er fjallað í aðalnámskrám sem um þau 

gilda. Í fyrstu lögum um leikskóla frá 1991 (Lög um leikskóla nr. 48/1991) segir að 

menntamálaráðuneytið móti uppeldisstefnu leikskóla og sjái um útgáfu svokallaðrar 

uppeldisáætlunar fyrir leikskólann. Uppeldisáætlunin hafði ígildi námskrár og kom fyrst út 

árið 1985. Með lögum um leikskóla frá 1994 (nr. 78/1994) verður sú breyting að talað er um 

aðalnámskrá fyrir leikskólastigið og tók hún gildi árið 1999 og þar með féll uppeldisáætlunin 

úr gildi (Menntamálaráðuneytið, 1999). Í námskránni er fjallað um samskipti skólastiganna, 

m.a. með það að markmiði að auðvelda börnum flutning milli þeirra. Auk þess er hvatt til 

skipulegs samstarfs leikskólans við grunnskólann (Menntamálaráðuneytið, 1999). 

Í kjölfar núgildandi laga frá 2008 voru settar nýjar aðalnámskrár fyrir leik-, grunn- og 

framhaldsskóla. Þær námskrár tóku gildi árið 2011 og er í þeim, eins og fyrri námskrám, m.a. 

kveðið nánar á um framkvæmd þeirrar menntastefnu sem boðuð er í lögunum. Það er nýmæli 

að almennur hluti námskránna er nú sameiginlegur fyrir leik-, grunn- og framhaldsskóla. 

Þannig er lögð áhersla á heildstæða menntastefnu á þessum skólastigum. Lögð er áhersla á 

sveigjanleika og samfellu innan skólakerfisins bæði hvað varðar nám og starfshætti en 

jafnframt skýr skil milli skólastiganna þó gert sé ráð fyrir að ungmenni geti flust milli þeirra 

eftir því sem námsleg staða þeirra og þroski leyfir. Jafnframt er lögð áhersla á skólaþróun og 

sameiginlega þætti í fagmennsku kennara á öllum skólastigum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið 2011a, 2011b, 2011c). Þessa stefnuyfirlýsingu er hægt að túlka 

sem vilja stjórnvalda til að undirstrika samfellu og sveigjanleg skil milli skólastiga og þannig 

undirstrika námskrárnar þær breytingar sem lög um leik- og grunnskóla frá 2008 boða. 

Leikskólinn er fyrsta stig skólakerfisins og mótar upphaf formlegrar menntunar. Leikskólinn 

er ætlaður börnum upp að skólaskyldualdri. Grunnskólaganga hefst oftast á því ári sem börn 

verða sex ára og er að jafnaði 10 ár. Þó er gert ráð fyrir að börn geti hafið eða lokið leik- 

og/eða grunnskólagöngu fyrr eða seinna samanber sveigjanleg skólaskil (Lög um grunnskóla 

2008; Lög um leikskóla 2008). 

Í aðalnámskrá leikskóla er sérstök áhersla lögð á leikinn sem meginmarkmið 

leikskólastarfsins og leið til náms og þroska og lögð áhersla á það hlutverk leikskólakennara 

að efla og styðja við nám barna í gegnum leik. Í aðalnámskrá grunnskóla er einnig fjallað um 

leikinn sem mikilvæga leið til náms og þroska fyrir eldri jafnt sem yngri nemendur 

grunnskólans og að leiknum sem námsaðferð skuli gera hátt undir höfði (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið 2011b, 2011c). 
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2.1.3 Starfstími leik- og grunnskóla 

Kveðið er á um starfstíma grunnskóla í 28. gr. grunnskólalaga. Starfstími grunnskóla skal vera 

að lágmarki níu mánuðir og skóladagar nemenda að lágmarki 180 á tímabilinu 20. ágúst–10. 

júní. Í sömu grein er kveðið á um vikulegan kennslutíma nemenda sem er breytilegur eftir 

aldri þeirra (Lög um grunnskóla, 91/2008). Starfstími grunnskóla er því að jafnaði 37 vikur og 

í kjarasamningum grunnskólakennara eiga fimm undirbúningsdagar til kennslu að rúmast 

innan starfstíma skóla en að auki er gert ráð fyrir átta undirbúningsdögum fyrir upphaf og eftir 

lok starfstíma skóla (Samband íslenskra sveitarfélaga, e.d.a). Skólastarf í grunnskóla hefur 

skýrt upphaf og endi.  

Hið sama á ekki við um leikskólann því engar sérstakar reglur eru þar í gildi um upphaf og 

endi skólaársins. Eins og sést á töflu 2 er starfstími leikskóla mjög breytilegur. Árið 2012 var 

algengast að leikskólar væru opnir í 48–49 vikur árlega eða tæp 62% leikskóla. Ef þeir 

leikskólar sem opnir voru í 46–47 vikur eru taldir með fer talan í tæplega 86% en 19 

leikskólar voru opnir allt árið og sjö leikskólar voru opnir í 45 vikur eða skemur. Af þessum 

upplýsingum er ljóst að almennt fer starfstími leik- og grunnskóla ekki saman og flestir 

leikskólar með lengri árlegan starfstíma en grunnskólarnir. (Hagstofa Íslands, e.d.). 

 

Tafla 2: Starfstími leikskóla árið 2012 

 Alls Opnir allt 
árið 

Opnir 50–51 
viku 

Opnir 48–49 
vikur 

Opnir 46–47 
vikur 

Opnir 30–45 
vikur 

Ótilgreint 

Alls 262 19 10 162 63 7 1 
Heimild: Hagstofa Íslands, e.d. 

Af öllum samreknum skólum er aðeins einn sem hefur sameiginlegan starfstíma fyrir leik- og 

grunnskólahlutann. Það er Krikaskóli í Mosfellsbæ (Munnleg heimild, Þrúður Hjelm, 11. 

apríl, 2014).  

2.1.4 Húsnæði og búnaður 

Eins og komið hefur fram er rekstur leik- og grunnskóla á ábyrgð sveitarfélaga sbr. 4. gr. 

leikskólalaga og 5. gr. grunnskólalaga. Þar með fellur bæði skólahúsnæði og búnaður leik- og 

grunnskóla undir rekstur sveitarfélaga. Lágmarksaðstöðu fyrir leik- og grunnskólastarf er lýst 

í 5. gr. reglugerðar nr. 657/2009 (Reglugerð um gerð og búnað grunnskólahúsnæðis og 

skólalóða) og í 4. gr. reglugerðar nr. 655/2009 (Reglugerð um starfsumhverfi leikskóla nr. 

655/2009). Aðstaðan er að mestu leyti sambærileg og tekur mið af aldri og þörfum nemenda. 

Aðeins er fjallað á almennan hátt um húsnæðismál, eins og í 6. gr. grunnskólalaga, þar sem 
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segir að skólanefnd skuli sjá til þess að fyrir hendi sé fullnægjandi og viðeigandi húsnæði 

fyrir kennslu. Í 4. gr. reglugerðar nr. 657/2009 (Reglugerð um gerð og búnað 

grunnskólahúsnæðis og skólalóða) er kveðið á um lágmarks fermetrafjölda fyrir nemendur í 

grunnskólum. Almennt eru kröfur til húsnæðismála svipaðar.  

2.1.5 Lög um menntun og ráðningar kennara og stjórnenda 

Lög um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leik-, grunn- og framhaldsskóla 

tóku gildi samhliða núgildandi lögum um leik- og grunnskóla. Þessi lög styðja við samvinnu, 

samfellu og samrekstur skólastiga (Lög um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda 

við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla nr. 87/2008). Í fyrsta sinn eru gerðar 

sambærilegar menntunarkröfur til leik-, grunn- og framhaldsskólakennara og þess nú krafist 

að allir þeir sem vilja öðlast kennsluréttindi á þessum skólastigum hafi lokið meistaranámi. 

Segja má að með þessu sé stuðlað að meiri samfellu í námi barna allt frá leikskóla til 

framhaldsskóla og áherslan á sambærilega menntun má e.t.v. túlka sem vilja stjórnvalda til að 

fylgja eftir mikilvægi leikskólans sem fyrsta skólastigsins. Samræmi er orðið í ytri umgjörð 

um skólastigin þrjú hvað þetta varðar og starfstéttirnar hafa jafna stöðu af löggjafans hálfu. 

Lögin opna fyrir flæði leik- og grunnskólakennara milli skólastiga. Í 21. gr. þeirra er kveðið á 

um að leyfisbréf grunnskólakenna sem sérhæfa sig í kennslu yngri barna veiti þeim heimild til 

kennslu elstu barna leikskólans. Sambærileg ákvæði er að finna fyrir leikskólakennara en 

leikskólakennari sem hefur sérhæft sig í kennslu eldri barna fær heimild til kennslu í 1.–3. 

bekk grunnskóla. Þar með er tryggt visst flæði og tengsl á mörkum þessara skólaskila sem 

nýtast ætti samreknum skólum. Í 9. gr. laganna er kveðið á um að 2/3 hlutar starfsfólks 

leikskóla, að lágmarki, við kennslu, umönnun og uppeldi, skuli vera leikskólakennarar. 

Undanþága frá þessu er þó gefin til árs í senn í 20. gr. laganna. Það er breyting frá fyrri lögum 

þar sem gert var ráð fyrir að allir hefðu menntun leikskólakennara (12. gr laga um leikskóla 

nr. 78/1994). 

Sömu ákvæði gilda um stjórnendur í leik- og grunnskólum en við framkvæmd laganna (Lög 

um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og 

framhaldsskóla nr. 87/2008) eru sett þau skilyrði að stjórnendur í leik- og grunnskólum hafi 

kennaramenntun og kennslureynslu á viðkomandi skólastigi eða viðbótarmenntun í stjórnun 

(10. og 12 grein). Þó eru gefnar sérstakar heimildir til undanþágu í báðum tilfellum (17. og 

18. grein). 
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2.1.6 Kjarasamningar kennara og stjórnenda 

Kjarasamningar leik- og grunnskólakennara hafa mótandi áhrif á umgjörð skólastarfsins og 

marka að því leyti umgjörð þess. Kjarasamningarnir skilgreina m.a. viðveru starfsmanna á 

vinnustað og hvernig vinnutími þeirra skiptist milli kennslu eða samveru með nemendum, 

undirbúnings fyrir kennslu, samstarfs og annarra starfa sem þeim er ætlað að sinna. 

Kjarasamningar leik- og grunnskólakennara eru hvað þessi atriði varðar um margt ólíkir.  

Í kjarasamningi grunnskólakennara frá 1. maí 2011–31. mars 2014 kemur fram að skóladagar 

nemenda skulu vera 180 á tímabilinu 20. ágúst til 10. júní, eins og fyrr segir, en gert er ráð 

fyrir að grunnskólakennarar komi til starfa þann 15. ágúst og geti lokið störfum þann 15. júní. 

Vikuleg vinnuskylda grunnskólakennara er 40 klst. en þar sem starfstími skóla er að jafnaði 

37 vikur verður vinnuskyldan 42,86 klst. á viku. Vinnutími grunnskólakennara skiptist í 

grófum dráttum þannig að kennari sem hefur fulla kennsluskyldu sinnir kennslu í 17,33 klst á 

viku, verkstjórnarþáttur undir stjórn skólastjóra er 9,14 stundir og er sá tími m.a. ætlaður til 

samstarfs, fundahalda ýmiss konar og áætlanagerðar. Undirbúningur fyrir kennslu er utan þess 

tíma sem grunnskólakennari þarf að skila á vinnustað og er 10,67 klst. á viku. Átta starfsdagar 

eru til ráðstöfunar við upphaf og lok skólaárs auk fimm starfsdaga sem dreifast yfir skólaárið. 

Að auki eru 150 klst. árlega ætlaðar til endurmenntunar og undirbúnings og fellur sá tími 

einnig utan verkstjórnartíma skólastjóra. Aukið svigrúm til samvinnu og sveigjanleika í 

skólastarfi er veitt í bókun 5 sem felur í sér að öll vinna kennara skuli fara fram á tímabilinu 

frá kl. 8:00–17:00. Slíkt fyrirkomulag líkist því sem þekkist meðal annarra háskólamenntaðra 

starfstétta og gerir ráð fyrir aukinni viðveru starfsmanns á vinnustað (Samband íslenskra 

sveitarfélaga, e.d.a).  

Vinnufyrirkomulag leikskólakennara er mjög frábrugðið vinnufyrirkomulagi 

grunnskólakennara samkvæmt kjarasamningi frá 1. júní 2011-30. júní 2014 og munar þar 

mestu um viðveru þeirra með nemendum. Vikuleg vinnuskylda þeirra er 40 stundir á viku 

sem að mestu er í daglegu starfi með börnunum. Undirbúningstími leikskólakennara er 

skipulagður af leikskólastjóra og m.a. ætlaður til áætlanagerðar og foreldrasamstarfs og er 

hluti af dagvinnuskyldu leikskólakennara. Hann er að lágmarki 2 klst. á viku fyrir 

aðstoðarleikskólakennara og leikskólaleiðbeinendur, 4 klst. fyrir leikskólakennara og 5 klst. á 

viku fyrir deildarstjóra og leikskólasérkennara. Miðað er við að starfsmenn skili öllum 

vinnutíma á vinnustað. Ekki eru sérstök ákvæði um skipulagsdaga í kjarasamningi leikskóla 

en gert ráð fyrir að þörf fyrir þá sé metin af starfsmönnum og rekstraraðilum leikskóla. Auk 
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þessa skipuleggur leikskólastjóri vinnufundi í upphafi skólaárs í samráði við deildastjóra 

leikskóla (Samband íslenskra sveitarfélaga, e.d.b). 

Að lokum skal þess getið að launanefndir sveitarfélaga og Kennarasamband Íslands gerðu 

með sér samkomulag fyrir stjórnendur samrekinna leik- og grunnskóla til að koma til móts við 

aukið stjórnunarumfang í slíkum skólum og fól það í sér viðbótarlaunaflokka fyrir stjórnendur 

slíkra stofnana (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2009a, 2009b).  

2.2 Innri umgjörð 

Innri umgjörð tekur mið af þeim lagaramma sem um skólastarfið gildir. Með innri umgjörð er 

átt við skipulag sem mótað er undir stjórn skólastjóra fyrir skólann í heild innan þeirrar ytri 

umgjörðar sem skólanum er sköpuð (sbr. skilgreiningu í 2. kafla). Samkvæmt 5. gr. 

leikskólalaga og 7. gr. grunnskólalaga (Lög um leikskóla, nr. 90/2008; Lög um grunnskóla, 

nr. 91/2008) hafa leik- og grunnskólastjórar svipuðu hlutverki að gegna varðandi ábyrgð á 

rekstri, starfsmannahaldi og áætlanagerð fyrir sínar stofnanir auk þess að veita faglega forystu 

og bera ábyrgð á námsumhverfi og velferð nemenda. Einnig er vettvangur til formlegs 

samráðs við foreldra sambærilegur á báðum skólastigum samanber 11. gr. leikskólalaga og 8. 

gr. grunnskólalaga. Skólastjóri grunnskóla ber ábyrgð á útfærslu og skipulagi skólastarfsins í 

samráði við skólaráð og fræðsluyfirvöld. Það er á ábyrgð skólastjóra, í samráði við kennara, 

að gefa úr skólanámskrár og sömuleiðis starfsáætlanir skóla en þær ber að vinna í samráði við 

aðila skólasamfélagsins (29. gr. grunnskólalaga). Leikskólastjóri er ábyrgur fyrir gerð 

skólanámskrár og starfsáætlunar fyrir sína stofnun (14. gr. leikskólalaga). Skólanámskrár og 

starfsáætlanir eru meðal þess sem lagt er til grundvallar öllu innra starfi skóla. 

Á skóladagatali, sem er hluti af starfsáæltun skóla, gera skólastjórar grein fyrir nánari útfærslu 

skólaársins þar með talið skólasetningu og skólaslitum, jóla-, páska- og vetrarleyfum og 

hvernig skipulagsdagar dreifast yfir skólaárið sbr. 29. gr. laga um grunnskóla (nr. 91/2008). 

Þetta er sú umgjörð sem mótuð er undir stjórn skólastjóra í hverjum skóla fyrir sig og sagt er 

fyrir um í lögum og kjarasamningum. Eins og fram hefur komið er starfstími leikskólans 

oftast frábrugðinn starfstíma grunnskólans og ekki er lögbundið hver árlegur né vikulegur 

starfstími skuli vera. Það er í höndum hvers sveitarfélags að ákvarða slíkt. Skólastjóra 

leikskóla ber á sama hátt að gefa út starfsáætlun (14. gr. leikskólalaga) sambærilega þeirri sem 

gerð er fyrir grunnskólann. Reglugerð nr. 655/2009 (Reglugerð um starfsumhverfi leikskóla) 

er leiðbeinandi bæði hvað varðar daglegan og árlegan dvalartíma barna á leikskólum en 

samkvæmt 8. gr. reglugerðarinnar er mælst til að leikskólabörn dvelji ekki lengur en níu klst. 
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á dag í leikskólanum og fái að lágmarki fjögurra vikna sumarleyfi. Vikulegur kennslutími 

barna í 1.–4. bekk skal vera 1.200 mínútur á viku, 1.400 mínútur í 5.–7. bekk en 1.480 í 8.–10. 

bekk (Lög um grunnskóla, nr. 91/2008, 28. gr.).  

2.2.1 Skipulag skólastarfs 

Samkvæmt sameiginlegum hluta aðalnámskráa leik- og grunnskóla vinna kennarar og 

skólastjórnendur í sameiningu að því að móta og þróa skólastarfið. Afrakstur þeirrar vinnu 

birtist m.a. í skólanámskrám sem lýsa starfsháttum og sérkennum hvers skóla. Kennarar og 

skólastjórnendur bera þannig í sameiningu ábyrgð á nánari útfærslu á fyrirmælum þeirra laga 

sem um skólastarfið gilda. Lögð er áhersla á þá ábyrgð sem hvílir á kennarastéttinni sem felst 

m.a. í að aðlaga kennslu og skólastarf þeim aðstæðum sem kunna að skapast við þær 

samfélagsbreytingar sem verða hverju sinni (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011b, 

2011c). 

Skipulag skóladagsins í leik- og grunnskóla er um sumt líkt en um annað ólíkt. 

Grunnskólabörn hafa sérstaka stundaskrá sem segir til um hvenær skóladagur þeirra hefst, 

hvenær honum lýkur og hvernig hann skiptist upp milli viðfangsefna. Skóladeginum í 

grunnskólum er gjarnan skipt upp í 40 mínútna kennslustundir en skólastarfið er brotið upp 

með frímínútum og matarhléum. Skóladagurinn hefur skýrt upphaf og endi. Í grunnskólum 

tilheyra börn bekkjardeildum og hefur hver nemandi sinn umsjónarkennara (Lög um 

grunnskóla, nr. 91/2008, 13. gr.). Ekki gilda sérstakar reglur um fjölda nemenda í 

bekkjardeildum nema sveitarfélögin hafi sett sér viðmið þar um. Skipulag dagsins á 

leikskólum lýtur öðrum lögmálum. Börnin koma á misjöfnum tíma í skólann og útivistin 

hefur þar meira vægi. Í leikskólanum tilheyra börnin oftast deildum þar sem nokkrir 

starfsmenn hafa umsjón með hverri deild allt eftir fjölda barna og deildarstjóri stýrir starfinu. 

Leikskólastjóri, í samráði við sveitarstjórn, ákveður fjölda barna á leikskóla að teknu tilliti til 

aldurs, dvalartíma og samsetningar starfsmannahópsins (Reglugerð um starfsumhverfi 

leikskóla nr. 655/2009).  

Niðurstöður rannsóknar Gerðar G. Óskarsdóttur á starfsháttum leik- og grunnskóla sýna að 

ýmislegt er líkt í skipulagi skólastarfs í fimm ára deildum leikskóla og 1. bekk grunnskóla. Á 

leikskólum er unnið eftir svokölluðu dagskipulagi þar sem lýst er hvernig dagurinn skiptist 

niður í tímaeiningar og viðfangsefni, útiveru og matartíma (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012, bls. 

75). Dagskipulag í elstu deildum leikskóla er nokkuð skýrt og leggja leikskólakennarar mikla 

áherslu á valfrelsi leikskólabarna til eigin athafna, einkum í leik, en þar fer einnig fram 
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töluverður undirbúningur fyrir lestrarnámið (Gerður G. Óskarsdótir, 2012, bls. 98). 

Grunnskólastarfið stýrist að vissu marki af stundaskránni. Verkaskipting starfsmanna er þó 

nokkuð sveigjanleg og bendir Gerður á að hefðbundnir starfshættir, svo sem bekkjaskipulag, 

séu smám saman að láta undan í 1. bekk grunnskóla. Til marks um það er m.a. skipting 

nemenda í hópa en einnig verkaskipting og samvinna starfsmanna um nemendahópa. Hún 

bendir þó á að námsefnið sé stýrandi í grunnskólastarfi og kennarinn í brennidepli (Gerður G. 

Óskarsdótir, 2012, bls. 135). 

2.2.2 Inntak og aðferðir 

Niðurstöður rannsóknar Gerðar benda til þess að töluverð samfella sé í starfsháttum leik- og 

grunnskóla og því almennt ekki mikið stökk fyrir börn að flytjast milli skólastiganna (Gerður 

G. Óskarsdóttir, 2012, bls. 161). Aftur á móti bendir Gerður á nokkra endurtekningu í inntaki 

námsins. Það á bæði við um stafa- og lestrarkennslu en einnig um stærðfræðikennsluna. Hún 

bendir á að börn læri bæði bók- og tölustafi í leikskólum og sum þeirra séu byrjuð að tengja 

bókstafi í orð og lesa léttan texta áður en þau hefja grunnskólanám. Ákveðið rof verði þó í 

námsferlinu hjá mörgum börnum þegar þau færast milli skólastiga. Ástæðuna telur Gerður 

vera að ekki fari fram stýrð kennsla í leikskólunum þar sem lögð sé áhersla á að öll börnin nái 

ákveðinni færni eða hæfni heldur byggi námið þar á því hversu móttækileg eða tilbúin börnin 

eru hvert og eitt. Af þeim ástæðum megi tala um mismunun í ákveðnum skilningi. Þegar 

börnin svo komi í grunnskólann eigi sér stað endurtekning fyrir stóran hóp sem felist m.a. í 

því að börnunum séu kenndir allir bókstafir upp á nýtt. Það sama eigi við um tölustafina og í 

inntaki náms í 1. bekk grunnskóla sé ekki tekið tillit til þeirrar þekkingar og færni sem börnin 

búa yfir þegar þau hefja þar nám (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012, bls. 159–161). 

Í aðalnámskrám leik- og grunnskóla er kveðið á um samstarf fagfólks beggja vegna 

skólaskilanna. Rík áhersla er þar lögð á samfellu í námi barna milli skólastiga og að komið sé 

til móts við einstaklingsbundnar þarfir þeirra þannig að námið í leikskólanum nýtist þeim 

þegar þau hefja grunnskólagöngu. Jafnframt er lögð á það áhersla að þau fái tækifæri til að 

kynnast starfi grunnskólans áður en þau hefja þar nám. Sömuleiðis er lögð áhersla á að þær 

upplýsingar sem leikskólinn kann að búa yfir flytjist með nemendum í grunnskólann. Eins er 

lögð á það áhersla að kennarar á báðum skólastigum kynni sér starfsaðferðir hvers annars með 

það að leiðarsljósi að styðja sem best við samfelluna í skólagöngu barna og flutninginn milli 

skólastiganna (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011b, 2011c). Útfærslu og áætlun um 

fyrirkomulag samvinnu og flutning milli skólastiga skal birta í skólanámskrám hvers skóla á 

báðum skólastigum. 
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2.3 Tengsl skólastiga og gagnkvæm viðhorf 

Eins og fram hefur komið er stuðst við skilgreiningar Gerðar G. Óskarsdóttir (2012, bls. 18) 

þegar fjallað er um tengsl leik- og grunnskóla. Samkvæmt hennar skilgreiningu eru tengl milli 

skólastiga allir þeir snertifletir sem geta verið milli þeirra. Þar er átt við samstarf, 

sveigjanleika eða flæði, upplýsingamiðlun, mat á stöðu nemenda, sem fara milli skólastiga, 

nýtingu þess og gagnkvæm viðhorf. Gerður segir að almenn viðhorf til þess skólastigs sem fer 

á undan eða á eftir sé hluti af tengslum skólastiganna. Hún segir að tengsl þurfi að vera til 

staðar svo að samfella verði í námi þó að það tryggi í sjálfu sér ekki sveigjanleika eða 

samfellu í námi. 

Frá árinu 1991, eða samhliða því að leikskólinn var viðurkenndur sem hluti af skólakerfinu, 

hefur á markvissan hátt verið unnið að auknum tengslum leik- og grunnskóla. 

Menntamálaráðuneytið setti m.a. fram á því ári framtíðarsýn fræðsluyfirvalda til 10 ára þar 

sem sérstaklega er hvatt til aukins samstarfs leik- og grunnskóla, bættrar upplýsingamiðlunar 

og samræmdra uppeldismarkmiða til að tryggja sem best samfelluna í uppeldi og menntun 

barna. Einnig er fjallað um mögulega samnýtingu á húsnæði og búnaði leik- og grunnskóla, 

sérstaklega varðandi íþróttamannvirki og skólalóðir (Menntamálaráðuneytið, 1991). Segja má 

að þarna hafi verið lagður grunnur að því sem nú er orðið. Rúmum aldarfjórðungi eftir að 

ráðuneytið markaði þessa stefnu er henni fylgt eftir með lögum sem heimila samrekstur 

þessara stofnana.  

Í lögum um leikskóla frá 1994 og um grunnskóla frá 1995 (Lög um leikskóla nr. 78/1994; 

Lög um grunnskóla nr. 66/1995) má finna ákvæði þess efnis að sveitarfélögin skuli á 

markvissan hátt stuðla að samstarfi skólastiganna. Skólaskrifstofur, þar sem þær voru, fengu 

það hlutverk að vera vettvangur þeirrar samvinnu. Með flutningi grunnskólans til 

sveitarfélaga árið 1996 (Lög um grunnskóla nr. 66/1995) var rekstur beggja þessara skólastiga 

á ábyrgð sveitarfélaga. Með þeirri lagasetningu var stórt skref stigið til að auðvelda samstarf 

leik- og grunnskóla. 

Eftir að leikskólinn varð hluti af skólakerfinu má segja að samstarf skólastiganna hafi smám 

saman aukist. Fjölmörg samstarfsverkefni sem unnin hafa verið að tilstuðlan fræðsluyfirvalda 

í þeim tilgangi að efla tengsl nemenda og kennara milli leik- og grunnskóla bera þess vitni. Í 

fyrstu var viðfangsefnið aðallega fólgið í því að auðvelda leikskólabörnum flutninginn yfir í 

grunnskólann. Þetta var jafnframt algengasta leiðin til að tengja skólastigin og var markmiðið 

að kynna leikskólabörnum skólahúsnæðið, starfsfólk og starfshætti auk þess að koma á auknu 

samstarfi kennara á báðum skólastigum (Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 109-110; 

Menntamálaráðuneytið 1997).   
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Eftir að gagnkvæmar heimsóknir urðu víðast hvar fastur liður í samstarfi leik- og grunnskóla 

hefur áhersla yfirvalda varðandi þróun samstarfs á mörkum þessara skólastiga beinst að þeim 

námstækifærum sem gefast í leikskólanum m.a. með áherslu á málþroska og læsi og samstarf 

fagfólks beggja vegna skólaskilanna. Skýrslur sýna að þróunin virðist vera í þá átt að formlegt 

nám hefjist nú fyrr en áður og fjölmörg þróunarverkefni hafa verið unnin á leikskólum til að 

efla málþroska og læsi. Sum þessara verkefna eru unnin í samstarfi við nærliggjandi 

grunnskóla. Einnig virðast margir leikskólar nota matstæki á markvissan hátt til að meta 

málþroska barna og niðurstöður nýttar milli skólastiga (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og 

Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir, 2011; Reykjavíkurborg, 2011). Rannsóknir sýna að með 

markvissri notkun greiningartækja má finna þau börn sem eru í áhættu og að með viðeigandi 

þjálfun stuðla að jákvæðum framförum þeirra. (Jóhanna [T.] Einarsdóttir, Amalía Björnsdóttir 

og Ingibjörg Símonardóttir, 2004). Íhlutun á leikskólaaldri getur því skilað jákvæðum árangri 

síðar meir.  

Í lögunum um leik- og grunnskóla frá 2008 og aðalnámskrám frá 2011 er rík áhersla á tengsl 

skólastiganna með samfellu að leiðarljósi (22 gr. leikskólalaga og 40 gr. grunnskólalaga). Því 

er fylgt eftir með reglugerðum sem eiga að tryggja flæði upplýsinga og samvinnu fagfólks 

milli skólastiganna (Reglugerð um skil og miðlun upplýsinga milli leik- og grunnskóla, nr. 

896/2009; Reglugerð um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og 

nemendaverndarráð í grunnskólum, nr. 584/2010). Þannig er sérstök áhersla lögð á 

upplýsingaflæði til að tryggja sem besta samfellu í skólagöngu barna við upphaf 

grunnskólanáms. 

Þegar fjallað er um tengsl skólastiga hafa viðhorf kennara mikil áhrif á hvernig til tekst. Í 

rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur (2004) á aðferðum við að tengja skólastigin kom í ljós að 

yngri kennarar virtust hafa önnur og jákvæðari viðhorf til samvinnu leik- og grunnskóla en 

þeir sem eldri voru. Jóhanna taldi að þennan viðhorfsmun mætti mögulega rekja til meiri 

tengsla starfstéttanna eftir að kennaranáminu var breytt og leikskólakennaranámið fluttist á 

háskólastig. Einnig benti Jóhanna (2013) á að rannsóknir sínar frá árinu 2004 sýndu að 

gagnkvæmar heimsóknir leik- og grunnskólabarna virtust enn vera algengasti samskiptamáti 

þessara skólastiga. Algengast væri að leikskólabörn heimsóttu grunnskólann í fylgd kennara 

sinna en heimsóknir grunnskólakennara í leikskólann virtust fátíðari (Jóhanna Einarsdóttir, 

2013, bls. 16; Gerður G. Óskarsdóttir, 2012, bls. 89). Jóhanna benti á að rannsóknir hefðu 

sýnt fram á mikilvægi þess að börn væru ekki aðeins undirbúin fyrir grunnskólagöngu heldur 

þyrfti grunnskólinn að vera tilbúinn til að byggja áframhaldandi nám á fyrri reynslu þeirra og 
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þekkingu. Þannig næðist best samfella milli skólastiganna (Jóhanna Einarsdóttir, 2013, bls. 

16–17). Af þessu má álykta að halli á grunnskólann til aukinna tengsla við leikskólann. 

Segja má að löggjafinn hafi nú með lögum og aðalnámskrám skapað það svigrúm sem þarf til 

samrekstrar skólastiganna og fylgt þannig eftir fyrrnefndri stefnumótun 

Menntamálaráðuneytis sem kom fram árið 1991.  
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3 Samrekstur leik- og grunnskóla 

Sveitarfélög á landinu voru 74 talsins þann 1. janúar 2013 (Samband íslenskra sveitarfélaga, 

e.d.c). Þar af hafa 25 sveitarfélög, eða um þriðjungur þeirra, nýtt sér heimildir til samrekstrar 

leik- og grunnskóla skólaárið 2012–2013 sbr. þær skilgreiningar sem hér er stuðst við. 

Í þessum kafla er fjallað almennt um samrekstur leik- og grunnskóla, aðdragandann eða 

hvatann að samrekstri og birt yfirlit um fjölda samrekinna skóla eins og staðan var í lok 

skólaársins 2012–2013. Samreknum skólum er skipt í þrjá flokka; A, B og C samanber 

flokkun í upphafskafla og sýndar yfirlitstöflur fyrir hvern flokk. Tekið er saman yfirlit yfir 

nemendafjölda í samreknum skólum þar sem sjá má hvernig nemendur skiptast milli leik- og 

grunnskólahlutans, hvenær samrekstur hófst á hverjum stað og hvernig húsnæðismálum er 

háttað. Skólar í flokki A eru með leikskóladeild fyrir fimm ára nemendur, skólar í flokki B 

hafa orðið til við sameiningu a.m.k. eins leikskóla og grunnskóla og skólar í flokki C hafa 

verið samreknir frá upphafi. Auk þess er sýnt yfirlit yfir þá skóla sem bjóða upp á fimm ára 

bekk og má þar sjá fjölda nemenda í fimm ára bekkjum. Einnig má sjá skiptingu samrekinna 

skóla eftir nemendafjölda. Í kaflanum er einnig að finna yfirlit um starfsheiti í samreknum 

leik- og grunnskólum og fjöldi starfsmanna er tilgreindur. Að lokum er samantekt á 

niðurstöðum skýrslna og úttekta á samrekstri leik- og grunnskóla. 

 3.1 Aðdragandi að samrekstri leik- og grunnskóla 

Ætla má að stjórnvöld hafi væntingar um fjárhagslegan jafnt sem faglegan ávinning af 

samrekstri leik- og grunnskóla. Varðandi fjárhagslega þáttinn virðist helst horft til hagræðis 

sem leiðir af fækkun stjórnenda, samnýtingu stoðþjónustu, húsnæðis og húsvörslu, 

sameiginlegra innkaupa og mötuneytis. Þegar horft er til faglega þáttarins má ætla að 

væntingar standi til samnýtingar starfsfólks, mögulega fjölgun fagmenntaðra starfsmanna við 

leikskóla, sameiginlegrar skólanámskrár og flæðis nemenda milli skólastiganna. Slíkt muni 

auðvelda börnum skrefin frá leikskólanum yfir í grunnskólann og stuðla að aukinni samfellu í 

námi milli skólastiganna. 

Börnum, sem sækja leikskóla, hefur fjölgað mikið á síðustu áratugum auk þess sem dvalartími 

þeirra hefur lengst. Árið 2012 sóttu 19.617 börn leikskóla á landinu og heilsdagsígildi eru þá í 

fyrsta sinn orðin fleiri en fjöldi leikskólabarna eða 19.618. Þessar tölur eiga við alla leikskóla 
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óháð rekstrarformi. Dvalartími barna umreiknast í heilsdagsígildi sem er sá tími sem foreldrar 

greiða fyrir og er það mælikvarðinn sem notaður er óháð því hvort eiginlegur dvalartími barna 

er í samræmi við þann tíma sem greitt er fyrir. Þannig samsvarar ½ heilsdagsígildi fjögurra 

tíma leikskólavist, heilt samsvarar átta klukkustunda leikskólavist og tíu klukkustunda 

dvalartími er umreiknaður í 1,250 heilsdagsígildi. Þannig geta heilsdagsígildi orðið fleiri en 

þau börn sem sækja leikskóla. Á árunum 1998–2012 fjölgaði leikskólabörnum um 30% og á 

sama tíma heilsdagsígildum um 65%. Þessar tölur gefa því til kynna að dvalartími barna sé 

smám saman að lengjast og fjölgun leikskólabarna hefur því einnig fylgt aukin viðvera barna 

á leikskólum (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2013).  

Það er áhugavert að samhliða einsetningu grunnskólans (Lög um grunnskóla nr. 66/1995, 3. 

gr.) verður sama þróun í leikskólanum, þ.e. fleiri börn dvelja þar allan daginn og leikskólinn 

verður smám saman einsetinn. Fyrir þann tíma voru leikskólar tvísetnir en dagheimili einsetin. 

Þá var algengt að leikskólabörn hefðu leikskólavistun annað hvort fyrri eða seinni hluta dags. 

Óskir foreldra um heilsdagsvistun ýttu á sveitarfélög að fjölga rýmum og gera heilsdagsvistun 

mögulega fyrir æ fleiri börn. Viðbótarrými, sem sveitarfélögin komu upp, fylltust jafnóðum 

og ekki unnt að fjölga heilsdagsrýmum fyrr en bætt var við húsnæði og starfsfólki (Bergur 

Felixson, 2007, bls. 43-44). 

Árið 2012 sóttu 95% 5 ára barna leikskóla auk þess sem einhver þeirra voru í 5 ára bekkjum 

grunnskóla en löng hefð er fyrir slíku. Því hafa flest börn hafið skólagöngu við fimm ára 

aldur. Eftir að leikskólastigið tók að eflast með fjölgun barna og lagaramma fór samstarf 

skólastiganna vaxandi eins og áður hefur komið fram. Í greinargerð með 28. gr. leikskólalaga 

og 45. gr. grunnskólalaga frá 2008 er fjallað um þrýsting fámennari sveitarfélaga til að fá leyfi 

löggjafans til samrekstrar leik- og grunnskóla. Segir þar að í fámennari sveitarfélögum hafi 

verið áhugi á slíkum samrekstri í hagræðingarskyni þar sem með því fyrirkomulagi mætti nýta 

betur bæði húsnæði og starfsfólk. Einnig var bent á að samrekstur gæti auðveldað ráðningar 

fagmenntaðs starfsfólks auk þess sem visst hagræði skapist af því fyrir lítil sveitarfélög að 

hafa aðeins einn stjórnanda yfir öllum skólum þess. Tekið er fram að ákvæði laganna sé fyrst 

og fremst hugsað fyrir fámennari sveitarfélög með það að markmiði að þau geti bætt 

skólahald sitt bæði faglega og rekstrarlega. Enn fremur segir að með heimild til samrekstrar sé 

verið að opna fyrir fjölbreytni, sveigjanleika og þróun skólastarfs í þágu barna en ekki til 

samreksturs fjölmennra skóla né heldur sameiningar marga skóla undir einum skólastjóra. Í 

frumvarpi til laga um leik- og grunnskóla segir að fyrir þessari breytingu séu bæði fagleg- og 

rekstrarleg rök. (Þingskjal nr. 319/2007–2008. Frumvarp til laga um grunnskóla; Þingskjal nr. 

321/2007–2008. Frumvarp til laga um leikskóla). 
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Í könnun sem Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands gerði fyrir Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið í lok árs 2009 til að meta stöðu á innleiðingu nýrra laga um leik- og 

grunnskóla kom í ljós að erfiðleikar sem sveitarfélög stóðu frammi fyrir eftir efnahagshrunið 

sýndu m.a. þörf fyrir einhvers konar endurmat á rekstri skóla. Af þeim 68 sveitarfélögum sem 

svöruðu könnuninni höfðu tæplega 43% sett sér stefnu um grunnskólahald og rúm 38% sett 

sér stefnu um leikskólahald. Þau sveitarfélög sem ekki höfðu sett sér stefnu í málefnum leik- 

og grunnskóla gáfu m.a. þær skýringar að verið væri að huga að endurskipulagningu 

skólahalds og skoða  samrekstur- eða sameiningarleiðir í því sambandi (Auður Magndís 

Leiknisdóttir og Magnús Árni Magnússon, 2009). Af því má telja að í kjölfar 

efnahagshrunsins hafi sum sveitarfélög staðið frammi fyrir rekstrarörðugleikum sem leiddu til 

þess að þau fundu sig knúin til að skoða nýjar leiðir í rekstri leik- og grunnskóla. Nokkur 

sveitarfélög höfðu hafið tilraunir með samrekstur leik- og grunnskóla áður en lagaheimild var 

gefin árið 2008. Má þar nefna Stórutjarnaskóla og Súðavíkurskóla (Ólafur Arngrímsson, 

munnleg heimild, 24. febrúar 2014; Árný Elíasdóttir og Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir, 2010). 

Tafla 3 sýnir skóla sem buðu upp á 5 ára bekki skólaárið 2013–2014 og fjölda nemenda í 

fimm ára bekkjum. Í verkefnamati þessu er ekki fjallað sérstaklega um slíka skóla þar sem 

þeir starfa á forsendum grunnskólans hvað varðar ytri ramma. Til fróðleiks er hér þó sýndur 

fjöldi barna í fimm ára bekkjum en alls stundaði 91 fimm ára barn nám í slíkum skólum en 

þeir voru þrír talsins. Löng hefð er fyrir kennslu fimm ára barna í Landakotsskóla og í skóla 

Ísaks Jónssonar en í hinum skólunum er nýlega farið að bjóða upp á fimm ára bekki. 

 

Tafla 3: Grunnskólar með fimm ára bekk skólaárið 2013-2014* 

 Heiti skóla Aldur 

nemenda 

Fjöldi í 5 ára bekk 

2013 

Fjöldi nemenda á 

grunnskólaaldri 

Alls 

Höfuðborgarsvæðið      

Garðabær Alþjóðaskólinn 5–12 ára 6 60 66 

Reykjavíkurborg Landakotsskóli 5–15 ára 19 120 139 

Reykjavíkurborg Skóli Ísaks Jónssonar 5–9 ára 66 155 221 

Heimildir: Hagstofa Íslands, e.d.; Símaviðtöl við stjórnendur sveitarfélaga  

* Eins og fram hefur komið er í verkefnamati þessu greint á milli fimm ára bekkja og fimm ára deilda. 
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3.2 Þrír flokkar samrekinna leik- og grunnskóla 

Í þessum kafla er fjallað um samrekstur leik- og grunnskóla. Skólarnir eru flokkaðir í þrjá 

flokka samanber lýsingu hér að framan og verður sérstaklega fjallað um hvern flokk fyrir sig. 

Yfirlit er sett fram í töflu fyrir hvern flokk og taldir upp samreknir leik- og grunnskólar fram 

til skólaársins 2012–2013.  

Alls voru 30 samreknir leik- og grunnskólar á landinu skólaárið 2012–2013 (Hagstofa Íslands, 

e.d.). Þess ber þó að geta að alls höfðu 32 leik- og grunnskólar verið í samrekstri fram að þeim 

tíma (Hagstofa Íslands, e.d.; Munnleg heimild, Þorsteinn Arason, 4. mars 2014; Munnleg 

heimild, Hildur Ösp Gylfadóttur, 4. mars 2014). 

Fjöldi nemenda í samreknum skólum er nokkuð breytilegur eins og sést á töflu 4 sem sýnir 

fjölda samrekinna skóla 2012–2013 eftir nemendafjölda óháð því hvernig að stofnun þeirra 

var staðið. Tæplega helmingur skólanna er mjög fámennur eða með færri en 50 nemendur. 

Tveir af hverjum þremur skólum eða 20 skólar, eru með innan við 100 nemendur. Fimm 

skólar eru með nemendafjölda á bilinu 151–250. Þrír fjölmennustu skólarnir eru allir í flokki 

A, þ.e. bjóða upp á leikskóladeild fyrir 5 ára nemendur. Þessir skólar eru á 

höfuðborgarsvæðinu. Fjölmennastur þeirra er Lágafellsskóli en þar stunda 742 nemendur á 

aldrinum 5–15 ára nám skólaárið 2012–2013. Eins og sjá má fjölgar samreknum skólum eftir 

því sem nemendur eru færri. 

 

Tafla 4: Yfirlit yfir fjölda skóla í samrekstri skólaárið 2012-2013 eftir nemendafjölda 

 <50 51-
100 

101-
150 

151-
200 

201-
250 

251-
300 

301-
350 

351-
400 

401- 
450 

451< 

 13 7 2 3 2 0 1 0 1 1 
Heimild: Hagstofa Íslands, e.d. 

3.2.1 Samreknir skólar í flokki A 

Tafla 5 sýnir yfirlit yfir skóla í flokki A, þ.e. skóla sem starfrækja leikskóladeildir fyrir 5 ára 

börn. Eins og komið hefur fram skera þeir sig úr öðrum samreknum skólum hvað 

nemendafjölda varðar og eru lang fjölmennastir samrekinna skóla. Skólarnir eru allir á 

höfuðborgarsvæðinu. Einn þessara skóla hefur verið samrekinn frá árinu 2003 (Ragnhildur 

Ólafsdóttir, munnleg heimild, 11. apríl 2014). Hinir hófu samrekstur árin 2008 og 2011. 
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Tafla 5: Samreknir leik- og grunnskólar í flokki A skólaárið 2012-2013 

 Heiti skóla Aldur 

nemenda 

Fjöldi í 

leikskóla 

Fjöldi í 

grunnskóla 

Alls Samrekstur 

hófst 

Sameiginlegt Aðskilið Blandað 

Höfuðborgarsvæðið          

Garðabær BSK Vífilsstöðum 5–12 ára 51 265 316 2003   x 

Garðabær Flataskóli 5–12 ára 17 233 250 2012 x   

Hafnarfjörður Hvaleyrarskóli 5–15 ára 11 411 422 2012 x   

Mosfellsbær Lágafellsskóli 5–15 ára 43 699 742 2008 x   

Heimildir: Hagstofa Íslands, e.d.; Símaviðtöl við stjórnendur sveitarfélaga 

 

3.2.2 Samreknir skólar í flokki B 

Tafla 6 sýnir yfirlit yfir alla þá skóla í flokki B sem eru og/eða hafa verið samreknir fram til 

skólaársins 2012–2013, þ.e. skóla sem orðið hafa til við sameiningu a.m.k. eins leikskóla og 

grunnskóla. Flestir samreknir skólar eru í flokki B. Þeir skólar sem ekki eru lengur samreknir 

eru Dalvíkurskóli og Seyðisfjarðarskóli. Þeir eru þó hafðir með í þessari yfirlitstöflu þar sem 

þeir voru samreknir um tíma. 

 

Tafla 6: Samreknir leik- og grunnskólar í flokki B skólaárið 2012-2013 

Sveitarfélag Heiti skóla Aldur 

nemenda 

Fjöldi í 

leikskóla 

Fjöldi í 

grunnskóla 

Alls Samrekstur 

hófst 

Húsnæði 

sameiginlegt 

Húsnæði 

aðskilið 

Húsnæði 

blandað 

Höfuðborgarsvæðið          

Reykjavíkurborg Ártúnsskóli 1–12 ára 63 144 207 2012  x  

Vesturland          

Dalabyggð Auðarskóli 2–15 ára 32 77 109 2009  x  

Eyja- og 

Miklaholtshreppur 

Laugargerðisskóli 3–15 ára 23 8 31 2007 x   

Hvalfjarðarsveit Leik- og grunnskóli 

Hvalfjarðarsveitar 

1–15 ára 36 41 77 2011  x  

Vestfirðir          

Reykhólahreppur Reykhólaskóli 1–15 ára 19 35 54 2012 x   

Súðavíkurhreppur Súðavíkurskóli 2–15 ára 6 21 27 1995 x   

Tálknafjarðarhreppur Tálknafjarðarskóli 1–15 ára 22 23 45 2009 x   

Norðurland vestra          

Húnavatnshreppur Húnavallaskóli 2–15 ára 12 60 72 2011  x  

Húnaþing vestra Leik- og grunn-

skólinn á Borðeyri 

1–9 ára 9 10 19 2012 x   

Norðurland eystra          

Akureyrarkaupstaður Grímseyjarskóli 2–13 ára 4 13 17 2010 x   

Akureyrarkaupstaður Hríseyjarskóli 1–15 ára 12 25 37 2007  x   

Dalvíkurbyggð Árskógarskóli 9mán-12 

ára 

20  25 45 2012 x   
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Heimildir: Hagstofa Íslands; heimasíður skóla og sveitarfélaga, símaviðtöl við skólastjórnendur og stjórnendur 

sveitarfélaga. 

 

Hugmyndin að því að samreka leik- og grunnskóla var fram komin áður en heimildir fyrir 

samrekstri lágu fyrir í lögum. Sá skóli sem fyrstur hóf eiginlegan samrekstur var 

Súðavíkurskóli. Aðdraganda þess má rekja aftur til ársins 1995 eftir að byggðaröskun hafði 

orðið af völdum snjóflóða. Sá atburður leiddi til þess að leik- og grunnskólinn fluttu í sama 

húsnæði og þar með hófst samstarf skólastiganna (Árný Elíasdóttir og Ingunn Björk 

Vilhjálmsdóttir, 2010). Í Stórutjarnaskóla hófst samrekstur árið 2000 þegar leikskóli fluttist í 

húsnæði grunnskólans. Aðstaða fyrir leik- og grunnskóla hefur því lengi verið samnýtt í 

Stórutjarnaskóla og löng hefð fyrir samnýtingu starfsfólks milli skólastiganna. Að sögn 

skólastjóra varð engin sérstök breyting á rekstri og stjórnun skólans árið 2008 þegar heimild 

til samrekstrar var lögfest (Ólafur Arngrímsson, munnleg heimild, 24. febrúar 2014). Þess má 

geta að undir Stórutjarnaskóla heyrir einnig leikskólinn í Bárðardal sem er í um 30 km 

fjarlægð. Í Hríseyjarskóla hófst samrekstur árið 2007 (Munnleg heimild, Þórunn Árnórsdóttir, 

24. febrúar 2014). Sama ár hófst samrekstur Grunnskóla Borgarfjarðar eystri og leikskólans 

Glaumbæjar. Sama á við um Laugargerðisskóla í Eyja- og Miklaholtshreppi en þar var 

kominn vísir að leikskóladeild árið 2007 (Munnleg heimild, Kristín Björk Guðmundsdóttir, 

Dalvíkurbyggð Dalvíkurskóli 

Grunnskóli 

4–15 ára 44 257 301 2009 - 

2012 

 x  

Eyjafjarðarsveit Hrafnagilsskóli 1–15 ára 50 183 233 2008  x  

Norðurþing Grunnskóli 

Raufarhafnar 

2–14 ára 2 13 15 2009 x   

Norðurþing Öxafjarðarskóli 1–15 ára 16 32 48 2008 x   

Þingeyjarsveit Stórutjarnaskóli 1–15 ára 10 47 57 2000    x 

Þingeyjarsveit Þingeyjarskóli  2–15 ára 32  49 81 2012  x  

Austurland           

Borgarfjarðarhreppur Grunnskóli Borgar-

fjarðar eystri og 

Glaumbær 

2–15ára 4 18 22 2007 x   

Djúpavogshreppur Djúpavogsskóli 1–15 ára 33 56 89 2011  x  

Fjarðabyggð Stöðvarfjarðarskóli 2-15 ára 6 17 23 2012 x   

Fljótsdalshérað Brúarásskóli 2–14 ára 7 29 36 2008 x   

Fljótsdalshérað Hallormsstaðaskóli 1–15 ára 8 41 49 2009  x  

Seyðisfjörður Seyðisfjarðarskóli 0–15 ára 33 62 95 2008 – 

2011/12 

 x  

Suðurland          

Bláskógabyggð Bláskógaskóli 1–15 ára 18 124 142 2012   x 

Grímsnes- og 

Grafningshreppur 

Kerhólsskóli 1–13 ára 19 32 51 2011  x  

Mýrdalshreppur Víkurskóli 1–15 ára 21 49 70 2009 x   
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24. febrúar 2014). Þeir skólar sem höfðu hafið samrekstur áður en heimild fyrir því var lögfest 

eru allir fámennir eða með nemendafjölda á bilinu 18–57 skólaárið 2012–2013. Af 

samreknum skólum höfðu fjórir hafið samrekstur fyrir gildistöku laganna 2008 en eftir það 

fjölgar samreknum skólum og helst sú þróun til ársins 2012.  

Flestir skólanna í flokki B eru á Norðurlandi eystra eða sjö talsins. Næstflestir eru á 

Austurlandi þar sem fimm skólar eru nú í samrekstri. Í báðum þessum landshlutum eru skólar 

sem um tíma voru samreknir en það voru Dalvíkurskóli í Dalvíkurbyggð og 

Seyðisfjarðarskóli á Seyðisfirði. Í Seyðisfjarðarskóla stóð samrekstur yfir í 2½ ár, frá hausti 

2008 til áramóta 2011/2012 (Munnleg heimild, Þorsteinn Arason, 4. mars 2014). 

Dalvíkurskóli var um tíma samrekinn með leikskólanum Kátakoti og stóð sá samrekstur yfir 

frá hausti 2009 til vors 2012. Þegar öll starfsemi leikskólans flutti á einn stað var ákveðið að 

slíta samrekstrinum (Munnleg heimild, Hildur Ösp Gylfadóttur, 4. mars 2014). 

Eins og sjá má eru flestir skólar í flokki B með fáa nemendur. Það er því augljóst að 

fámennari sveitarfélög hafa í ríkari mæli nýtt sér heimildir til þess að samreka leik- og 

grunnskóla. Þrír skólar í flokki B hafa þó sérstöðu vegna stærðar sinnar. Það eru 

Dalvíkurskóli þar sem 301 nemandi stundaði nám meðan á samrekstri stóð, Hrafnagilsskóli í 

Eyjafjarðarsveit með 233 nemendur og Ártúnsskóli í Reykjavík með 207 nemendur. Aðrir 

skólar í flokki B eru með nemendafjölda undir 150. 

Þingeyjarskóli hefur þá sérstöðu í flokki samrekinna skóla að hann varð til við samruna sex 

stofnana þar af tveggja tónlistarskóla. Þó að slíkur samrekstur sé ekki til umfjöllunar hér þá er 

rétt að taka þetta fram varðandi Þingeyjarskóla þar sem um var að ræða sameiningu margra 

skóla undir stjórn eins skólastjóra. Þingeyjarskóli var stofnaður í kjölfar sameiningar 

sveitarfélaga þegar Aðaldælahreppur sameinaðist Þingeyjarsveit árið 2008. Að sögn 

sveitarstjóra Þingeyjarsveitar var ástæða sameininga fyrst og fremst sú að fækka í yfirstjórn 

skóla í sveitarfélaginu. Sveitarstjórinn segist þó velta fyrir sér faglegu hliðinni þar sem 

tilhneigingin sé sú að leikskólinn hverfi inn í grunnskólann. Það hafi einmitt verið gagnrýnt af 

starfsfólki leikskóla og einnig sú staðreynd að í flestum tilfellum verði skólastjóri grunnskóla 

skólastjóri nýs sameinaðs skóla en hafi takmarkaða þekkingu á leikskólastarfinu. 

Sveitastjórinn bendir einnig á að þar sem rekstur grunnskóla er lögbundin þjónusta 

sveitarfélaga sé hætt við að sveitarstjórnir leggi meiri áherslu á starfsemi grunnskólans 

(Munnleg heimild, Dagbjört Jónsdóttir, 24. febrúar 2014). Að sögn skólastjóra Þingeyjarskóla 

var þó markmiðið með sameiningu skólanna ekki aðeins hagræðing heldur einnig að efla 

félagsleg tengsl starfsmanna, nemenda og íbúa og auka fagleg tengsl skólanna (Munnleg 

heimild, Harpa Hólmgeirsdóttur, 24. febrúar 2014). Sérstaða leik- og grunnskóla Borðeyrar er 

sú að um er að ræða yngri barna skóla sem stýrt er af leikskólastjóra leikskólans á 
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Hvammstanga (Munnleg heimild, Guðrún Lára Magnúsdóttir, 4. mars 2014) en svo virðist 

sem það fyrirkomulag sé fátítt.  

Af 27 skólum í flokki B eru 14 skólar reknir þannig að leik- og grunnskólahluti eru undir 

sama þaki. Tveir þeirra eru í sama húsi að einhverju leyti en 11 skólar eru í húsnæði þar sem 

algjörlega er aðskilið milli leik- og grunnskólahlutans.  

Eins og fram hefur komið eru samreknir skólar ólíkir t.d. hvað varðar nemendafjölda, 

fyrirkomulag húsnæðismála og aldurssamsetningu nemenda. 

3.2.3. Samreknir skólar í flokki C 

Tafla 7 sýnir skóla í flokki C en skólar í þeim flokki hafa verið samreknir frá upphafi. Þetta 

eru Krikaskóli í Mosfellsbæ og Dalskóli í Úlfarsárdal. Eins og fram hefur komið hefur 

Krikaskóli þá sérstöðu meðal samrekinna skóla að þar starfa leik- og grunnskóli eftir sama 

skóladagatali. Starfstíminn er þar 200 dagar bæði í leik- og grunnskólahluta í stað þess 

almenna sem er 180 dagar fyrir grunnskólann. Með samkomulagi Mosfellsbæjar við 

Kennarasamband Íslands og Mennta- og menningarmálaráðuneytið var slíku skóladagatali 

komið á. Samkomulagið var um að veitt væri undanþága frá ákvæðum kjarasamnings 

Kennarasambands Íslands og Launanefndar sveitarfélaga um starfstíma grunnskóla (Munnleg 

heimild, Þrúður Hjelm, 11. apríl 2014). Segja má að með því samkomulagi hafi starfstími 

skólans verið aðlagaður samrekstrarforminu. Í Krikaskóla rúmast allt skólastarfið innan 

veggja sömu byggingarinnar en í Dalskóla er húsnæðið blandað. 

Tafla 7: Samreknir leik- og grunnskólar í flokki C skólaárið 2012-2013 

 Heiti skóla Aldur 

nemenda 

Fjöldi í 

leikskóla 

Fjöldi í 

grunnskóla 

Alls Samrekstur 

hófst 

Húsnæði 

sameiginlegt 

Húsnæði 

aðskilið 

Húsnæði 

blandað 

Höfuðborgarsvæðið          

Mosfellsbær Krikaskóli 2-9 ára 98 79 177 2009 x   

Reykjavíkurborg Dalskóli 2-11 ára 68 87 155 2010   x 

Heimildir: Hagstofa Íslands, e.d.; heimasíður skóla; símasamtöl við skólastjórnendur.  

3.3 Starfsfólk samrekinna skóla 

Eins og fram hefur komið var ein þeirra röksemda sem færðar voru fyrir breytingum á lögum 

um leik- og grunnskóla árið 2008 erfiðleikar fámennari sveitarfélaga við að ráða til starfa 

fagmenntað starfsfólk og stjórnendur. Tilgangur laganna var m.a. að bæta úr því. Tafla 8 sýnir 

starfsfólk í samreknum leik- og grunnskólum árið 2012.  

Athygli vekur að í sjö skólanna er enginn starfsmaður leikskólakennaramenntaður. Samreknir 

skóla virðast því enn eiga nokkuð í land með að ráða til sín leikskólakennara. Í rúmlega 



38 

helmingi skólanna eru fleiri starfsmenn með aðra uppeldisfræðilega menntun en 

leikskólakennaramenntun. Þessar tölur eru í samræmi við þann skort sem er á 

leikskólakennaramenntuðu fólki. Þegar horft er til grunnskólahluta samrekinna skóla blasa við 

aðrar tölur. Þar eru grunnskólakennarar í miklum meirihluta allra þeirra sem fást við kennslu. 

Tafla 8: Störf í samreknum leik- og grunnskólum eftir sveitarfélögum skólaárið 2012-2013 

 Skóli Leikskóla- 

kennarar 

Önnur 

uppeldisfræði-

menntun 

Aðrir  

 

Samtals:  Grunnskóla- 

kennarar 

Grunnskóla-

kennarar án 

réttinda  

Aðrir Samtals: 

Höfuðborgarsvæðið          

Reykjavíkurborg Ártúnsskóli 1,9 6.4 7.4 15,7 14,3 0 9,2 23,5 

Reykjavíkurborg Dalskóli 4,8 6,9 6,8 18,5 9 0 4,3 13,3 

Hafnarfjörður Hvaleyrarskóli 1,5 0 0,6 2,1 39,4 0,5 12 51,9 

Garðabær BSK Hjallastefnunnar 3,3 0 1,4 4,7 25,2 4 11,1 40,3 

Mosfellsbær Krikaskóli 7 2,6 21,8 31,4 9,5 0 2,5 12 

Mosfellsbær Lágafellsskóli 5,3 0,1 0 5,4 61,9 0 27,2 89,1 

Vesturland          

Dalabyggð Auðarskóli 0 2 5,2 7,1 10,5 1,8 5,5 17,9 

Eyja- og 

Miklaholtshreppur 

Laugargerðisskóli 0,3 4,9 0,4 5,6 4,6 0,1 2,9 7,6 

Hvalfjarðarsveit Leik- og grunnskóli 

Hvalfjarðarsveitar 

2,4 3 5,4 10,8 11,7 1,1 9,5 22,4 

Vestfirðir          

Reykhólahreppur Reykhólaskóli 0 0,7 5,8 6,5 4,8 0,6 3,9 9,2 

Súðavíkurhreppur Súðavíkurskóli 0 2 0,8 2,8 3,2 1,7 1 5,9 

Tálknafjarðarhreppur Tálknafjarðarskóli 1,1 0 2,3 3,5 4,8 1 5,1 10,9 

Norðurland vestra          

Húnavatnshreppur Húnavallaskóli 1,1 0,6 1,6 3,3 9,1 0 5.6 14,7 

Húnaþing vestra 

 

Leik- og grunn-

skólinn á Borðeyri 

2,1 2,9 12,7 17,7 1,6 0 0,6 2,1 

Norðurland eystra          

Akureyrarkaupstaður Grímseyjarskóli 0 0,8 0 0,8 0,9 1,2 0,4 2,5 

Akureyrarkaupstaður Hríseyjarskóli 0 1,5 1,5 3,0 2,2 1,6 1,1 4,9 

Dalvíkurbyggð Árskógarskóli 2,7 0 1,9 4,6 4,2 0 2,4 6,6 

Eyjafjarðarsveit Hrafnagilsskóli 4,7 5,8 4,1 14,7 25,2 1,7 7,1 34 

Norðurþing Grunnskóli 

Raufarhafnar 

1,8 1,7 1,3 4,8 2,5 0,1 1,7 4,3 

Norðurþing Öxafjarðarskóli 0,8 0,2 2,2 3,2 4,8 3,5 4,2 12,4 

Þingeyjarsveit Stórutjarnaskóli 1,3 2,1 0,8 4,1 8,5 0 5,7 14,2 

Þingeyjarsveit Þingeyjarskóli  0,7 1 3,8 5,5 14,7 0 2,4 17,1 

Austurland           

Borgarfjarðarhreppur Grunnskóli 

Borgarfjarðar  eystri 

og Glaumbær 

0 0,8 0 0,8 1,8 2 0,9 4,7 

Djúpavogshreppur Djúpavogsskóli 3,1 1,8 1,8 6,6 6,8 3 2,7 12,6 

Fjarðabyggð Stöðvarfjarðarskóli 0,9 0,3 0,8 2,0 4,9 1,1 4,1 10,1 

Fljótsdalshérað Brúarásskóli 0 1,8 0 1,8 5,7 0 3,9 9,6 

Fljótsdalshérað Hallormsstaðaskóli 2,1 0,2 0,0 2,3 7,8 0 5,9 13,7 

Suðurland          

Bláskógabyggð Bláskógaskóli 5,7 1,1  5,6 12,4 18,6 1 3,6 23,2 

Grímsnes- og 

Grafningshreppur 

Kerhólsskóli 2,1 0 2,7 4,8 6 0 4,2 10,2 

Mýrdalshreppur Víkurskóli 0,5 2,8 2 5,3 9,1 0,7 3 12,8 

Heimild: www.samband.is/verkefnin/rekstur-sveitarfelaga/talnaefni 
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Tafla 9 sýnir fjölda stöðugilda í leik- og grunnskólum óháð rekstrarformi þeirra. Á þeirri töflu 

sést að fleiri og fjölbreyttari starfsheiti er að finna í grunnskólum en í leikskólum og 

starfsheitin eru ólík. Stjórnendastörf eru hlutfallslega mun fleiri í leikskólum en í 

grunnskólum. Það sem skýrir það að mestu leyti eru störf deildarstjóra sem segja má að séu 

sambærileg störfum umsjónarkennara í grunnskólum að öðru leyti en því að deildarstjóri í 

leikskóla er yfirmaður annarra starfsmanna á deildinni. Hlutfall deildarstjóra er allt annað og 

lægra í grunnskólum en í leikskólum. Nærtækt er að álykta að í leikskólum hafi fyrirkomulag 

launamála og verkskipulag megin áhrif á fjölda þeirra starfa. Miðað við töflu 8 má álykta að 

fjöldi þeirra sem taldir eru með leikskólakennurum í töflu 9 sé að talsverðum hluta með aðra 

menntun en leikskólakennaramenntun. Í þessu samhengi skal ítrekað að í töflunum er annars 

vegar verið að skoða starfsfólk samrekinna skóla (tafla 8) og hins vegar allra leikskóla (tafla 

9). Skortur á fagmenntuðum leikskólakennurum er því áberandi samkvæmt þessum gögnum. 

 

Tafla 9: Fjöldi stöðugilda í leikskólum og grunnskólum óháð rekstrarformi haustið 2012 

Starfsheiti í grunnskólum: Stöðugildi: Starfsheiti í leikskólum: Stöðugildi:  

Skólastjórar 164 Leikskólastjórar (aðallega við stjórnun) 206 

Aðstoðarskólastjórar 123 Leikskólastjórar (aðallega við uppeldi og menntun barna) 25 

Deildarstjórar 199 Aðstoðarleikskólastjórar 174 

Grunnskólakennarar og leiðbeinendur 3.682 Deildarstjórar 771 

Sérkennarar 367 Leikskólakennarar og aðrir starfsmenn við uppeldi og menntun barna 3.077 

Bókasafnsfræðingar og bókaverðir 51 Leikskólakennarar og aðrir starfsmenn við stuðning 314 

Skólasálfræðingar og námsráðgjafar 82 Starfsmenn við matreiðslu 330 

Skólahjúkrunarfræðingar 19 Starfsmenn við ræstingar 50 

Þroskaþjálfar 129 Annað og óskilgreint 0 

Stuðnings- og uppeldisfulltrúar 519 Alls: 4.947 

Skólaritarar og tölvuumsjón 142 

Tómstunda- og íþróttafulltrúar 4 

Starfsfólk í mötuneytum 185 

Húsverðir 107 

Gangavarsla, baðvarsla, þrif og aðstoð við nemendur 774 

Annað 3 

Alls: 6.550 

Heimild: hagstofa.is/Hagtolur/Skolamal/Leikskolar; hagstofa.is/Hagtolur/Skolamal/Grunnskolar 

Tafla 10 sýnir fjölda stjórnenda í leik- og grunnskólum á árabilinu 2006–2012. 

Grunnskólastjórum fjölgar fram til ársins 2008, sömuleiðis deildarstjórum grunnskóla og 

aðstoðarleikskólastjórum. Eftir það fækkar þeim og það sama á við um aðstoðarskólastjóra 

bæði í leik- og grunnskólum. Hlutfallslega er mun meiri fækkun allra stjórnenda í 

grunnskólum en í leikskólum séu tölur bornar saman milli áranna 2008 og 2012. Tölurnar 

sýna að á þeim árum hafa sveitarfélögin fækkað stjórnendum grunnskóla um 17% en um 5% í 

leikskólum. Þetta gerðist í kjölfar efnahagshrunsins. Af einstökum stjórnendum er þó 

fækkunin mest í hópi leikskóla- og aðstoðarleikskólastjóra. Gera má ráð fyrir að þessi fækkun 

eigi sér að nokkru skýringu í sameiningum leikskóla og í samreksti leik- og grunnskóla.  
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Tafla 10: Fjöldi stöðugilda skólastjóra, aðstoðarskólastjóra og deildarstjóra í leik- og grunnskólum 2006-2012 

Grunnskóli: 2006 2008 2010 2012 

Grunnskólastjórar  178 180 175 165 

Aðstoðargrunnskólastjórar  147 138 126 123 

Deildarstórar (grunnskóla) 236 271 252 199 

Leikskóli: 2006 2008 2010 2012 

Leikskólastjórar  270 249 254 231 

Aðstoðarleikskólastjórar 185 217 195 174 

Deildarstjórar (leikskóla) 694 767 780 771 

Heimild: Skólaskýrsla 2013 

3.4 Skýrslur og úttektir um samrekstur leik- og grunnskóla 

Í þessum kafla verður fjallað um skýrslur og úttekir um samrekstur leik- og grunnskóla. 

Annars vegar verður skoðað hvaða væntingar skólastjórnendur, embættismenn og 

sveitarstjórnarfólk höfðu til samrekstrar leik- og grunnskóla í þremur sveitarfélögum þar sem 

slíkt var fyrirhugað. Hins vegar verður fjallað um reynsluna af samrekstri leik- og grunnskóla. 

Sú umfjöllun byggir á skýrslu Sambands íslenskra sveitarfélaga frá árinu 2011 og úttekt á 

Auðarskóla í Dalabyggð, Súðavíkurskóla í Súðavíkurhreppi og á leikskólanum Sólborg á 

Seyðisfirði sem um tíma var samrekinn með Seyðisfjarðarskóla. Úttektir á skólunum þremur 

byggja á ytra mati Mennta- og menningarmálaráðuneytis og Sambandi íslenskra sveitarfélaga 

á starfsemi þeirra. 

3.4.1 Væntingar sveitarfélaga til samrekstrar  

Árið 2011 kom út skýrsla um fyrirhugaðar stjórnkerfisbreytingar á skólakerfi Akureyrarbæjar. 

Sú skýrsla byggði m.a. á viðtalsrannsókn sem unnin hafði verið að beiðni skóladeildar og 

skólanefndar Akureyrarbæjar m.a. í þeim tilgangi að kanna hug stjórnenda til 

hagræðingarmöguleika í rekstri leik- og grunnskóla bæjarins. Meðal þess sem fjallað var um í 

viðtalsrannsókninni voru viðhorf stjórnenda til samrekstrar leik- og grunnskóla (Bryndís Elfa 

Valdemarsdóttir og Sigurbjörg Rún Jónsdóttir, 2011). Markmið skýrslunnar var að draga upp 

mynd af stjórnkerfi leik- og grunnskóla á Akureyri og undirbyggja ákvarðanatöku varðandi 

mögulegar leiðir til hagræðingar innan skólakerfis bæjarins. Meginniðurstöður 

skýrsluhöfunda voru að skólastjórnendur teldu samrekstur leik- og grunnskóla ekki vænlegan 

kost. Þeir töldu mikilvægt að leggja áherslu á sérkenni skólastiganna og töldu hættu á að 

faglegt sjálfstæði og fagleg þekking hvors skólastigs um sig myndi skerðast við samrekstur. Í 

skýrslunni komu fram viðhorf skólastjóra til hlutverka leik- og grunnskóla. Bentu þeir á að 

leikskólinn sinnti fyrst og fremst uppeldi og umönnun en grunnskólinn væri menntastofnun. 

Þessi hlutverk gætu stangast á ef skólastigin störfuðu sem ein stofnun. Aftur á móti töldu 
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stjórnendur mikilvægt að formgera betur samstarf skólastiganna en upplifun leikskólastjóra 

var að slíkt samstarf væri oftar að frumkvæði leikskólans. Skýrsluhöfundar lögðu til að ekki 

skyldi stefnt að frekari samrekstri leik- og grunnskóla í sveitarfélaginu en þegar væri en þegar 

skýrslan var skrifuð tilheyrðu tveir samreknir skólar stjórnkerfi leik- og grunnskóla Akureyrar 

og skáru þeir sig talsvert frá öðrum skólum sveitarfélagsins vegna fámennis. Skýrsluhöfundar 

töldu hagkvæmnirök ekki mæla með frekari samrekstri en flestir leik- og grunnskólar bæjarins 

þóttu hagkvæmar rekstrareiningar. Þeir töldu einnig ólíklegt að sparnaður yrði í 

stjórnunarkostnaði. Einnig bentu þeir á að hagræðingar í starfsmannahaldi væri vart að vænta 

í samreknum skólum þar sem lítið flæði gæti orðið milli skólastiganna vegna lögverndunar á 

störfum fagstéttanna (Birna María Svanbjörnsdóttir og Trausti Þorsteinsson, 2011). Endanleg 

niðurstaða var því sú að halda skólakerfinu óbreyttu.  

Sama ár og úttekt var gerð á skólakerfinu á Akureyri var gerð talsvert viðamikil úttekt á 

skólakerfi Reykjavíkurborgar. Sú úttekt er að mörgu leyti sambærileg við þá sem gerð var á 

Akureyri en segja má að í Reykjavíkurskýrslunni gæti meiri bjartsýni varðandi væntingar til 

samrekstrar. Þegar úttektin var gerð var einn samrekinn leik- og grunnskóli í Reykjavík. Þær 

röksemdir sem skýrsluhöfundar töldu vega þyngst varðandi samrekstur leik- og grunnskóla 

voru m.a. þær hefðir sem skapast höfðu í borginni fyrir því að börn sæktu leik- og grunnskóla 

innan sama skólahverfis. Einnig voru nefnd þau rök að í samreknum skólum gæti vinnudagur 

nemenda orðið samfelldari, auðvelda mætti upplýsingamiðlun fagaðila milli skólastiganna, 

list- og verkgreinakennarar gætu komið að starfinu á báðum skólastigum og sameining 

starfsmannahópa leitt til þróunar skólastarfsins. Vænta mætti betri nýtingar fjármagns t.d. 

varðandi sérfræðiþjónustu innan og utan skóla, skilvirkari stjórnunar, betri yfirsýnar og 

einfaldari stefnumótunar. Að auki mætti vænta þess að skólahúsnæði nýttist betur sem skapað 

gæti rými fyrir fleiri börn á leikskólum. Einnig mætti hagræða í innkaupum og rekstri og 

samnýta mötuneyti. Skýrsluhöfundar benda á nauðsyn þess að ólíkir starfshættir leik- og 

grunnskóla séu virtir, námsaðferðir þróaðar út frá reynslu hvors skólastigs og byggt á reynslu 

og hæfni barna. Bent er á þá staðreynd að leik- og grunnskólinn starfa eftir mismunandi 

lögum og aðalnámskrám sem nauðsynlegt sé að kynna fyrir starfsfólki eigi samfella að nást 

milli skólastiganna. Einnig er bent á mismunandi menningu og áhersluþætti sem séu ríkjandi 

innan hvors skólastigs (Reykjavíkurborg, 2011). 

Fræðslunefnd Ísafjarðar lét árið 2009 gera úttekt á hugsanlegri sameiningu leik- og 

grunnskóla á Þingeyri. Skýrsla var unnin af leik- og grunnskólafulltrúum ásamt skólastjórum 

skólanna á Þingeyri til að vega og meta kosti og galla samrekstrar. Skýrsluhöfundar mæltu 

ekki með sameiningu þar sem mikið og gott samstarf væri þegar milli leik- og grunnskólans 



42 

t.d. um rekstur mötuneytis, gæslu fyrir grunnskólabörn að skóladegi loknum og ýmsa 

sameiginlega viðburði í skólastarfinu. Stjórnendur lýstu sig reiðubúna til frekara samstarfs um 

reksturinn t.d. með því að samnýta starfsfólk og huga að sameiginlegum innkaupum og ná 

þannig fram hagræðingu í rekstri. Skýrsluhöfundar töldu að þar sem skólarnir væru ekki undir 

sama þaki væri visst óhagræði af því að hafa einn stjórnanda yfir þeim báðum og bentu 

sérstaklega á tengsl við starfsmenn og nemendur. Einnig bentu þeir á að viss hætta væri á að 

skólastjóri sem væri yfir báðum skólastigunum hefði minni þekkingu á öðru skólastiginu og 

töldu reynslu af báðum skólastigum nauðsynlega skólastjóra yfir samreknum skóla. 

Niðurstaða starfshópsins var því sú að hvorki væri fyrir hendi fagleg né fjárhagsleg réttlæting 

fyrir samrekstri og vógu þar húsnæðismálin þungt. Foreldrar, kennarar grunnskólans og 

starfsfólk leikskólans voru sama sinnis og töldu ekki tímabært að sameina skólana en lýstu sig 

reiðubúna til meira samstarfs (Ísafjarðarbær, 2009).  

Stjórnsýsluúttektir Reykjavíkurborgar og Akureyrarbæjar voru byggðar á viðamiklum 

athugunum á mögulegum hagræðingaraðgerðum í skólamálum hjá þessum sveitarfélögum. 

Sveitarfélögin höfðu bæði reynslu af samrekstri og höfðu fagleg og fjárhagsleg sjónarmið að 

leiðarljósi þegar mat var lagt á áhrif fyrirhugaðra breytinga. Hið sama átti við um gerð 

Þingeyrarskýrslunnar. 

Í töflu 11 er dregið saman hvaða kosti og hvaða ókosti sveitarfélögin þrjú töldu vera við 

samrekstur leik- og grunnskóla, sbr. ofannefndar skýrslur. 

Tafla 11: Væntingar sveitarfélaga til kosta og ókosta samrekstrar 

Kostir: Ókostir: 
Vinnudagur nemenda verður samfelldari. Faglegt sjálfstæði og fagleg þekking hvors skólastigs 

skerðist. 

Hefðir fyrir því að börn sæki leik- og grunnskóla innan 
sama hverfis. 

Ólík menning, starfshættir og hlutverk geta stangast á. 

Auðveldara upplýsingaflæði fagaðila milli skólastiga. Samstarfið oftar að frumkvæði leikskólans. 

Flæði list- og verkgreinakennara þvert á skólastig. Ólíklegt að sparnaður verði t.d. í stjórnunarkostnaði. 

Samstarf sem leiðir til skólaþróunar. Lítil von um hagræðingu þar sem kjarasamningar koma í 
veg fyrir flæði starfsmanna milli skólastiga. 

Betri nýting fjármagns vegna sérfærðiþjónustu. Mismunandi lög og aðalnámskrár. 

Skilvirkari stjórnun, betri yfirsýn og einfaldari stefnumótun. Séu leik- og grunnskóli ekki í sama húsnæði getur það leitt 
til óhagræðis varðandi starfsmannahald. 

Hagræðing í innkaupum og rekstri og samnýting 
mötuneyta. 

Óhagkvæmt að hafa einn stjórnanda yfir samreknum skóla 
séu starfstöðvar fleiri en ein. 

Tækifæri til að formgera samstarf leik- og grunnskóla. Þekking stjórnenda nær aðeins til annars skólastigsins. 

Betri nýting húsnæðis sem leitt getur til fjölgunar 
leikskólaplássa án aukins tilkostnaðar. 

 

3.4.2 Úttektir  á samreknum skólum 

Árið 2010 sendi Samband íslenskra sveitarfélaga frá sér skýrslu um niðurstöður könnunar á 

framkvæmd samrekstrar skóla. Í skýrslunni kom fram að það ár ráku tíu sveitarfélög leik- og 
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grunnskóla undir einni yfirstjórn. Samkvæmt skýrslunni voru helstu ástæður samrekstrar að 

ná fram hagræðingu með betri nýtingu húsnæðis, stöðugleika í starfsmannamálum og aukinni 

fagmennsku en einnig að ná fram meiri samfellu í námi. Sex sveitarfélög töldu sig hafa náð 

fjárhagslegri hagræðingu við fyrirkomulagið, jafnmörg sveitarfélög sögðu kostnað óbreyttan 

og þrjú sveitarfélög sögðu fyrirkomulagið enn vera kostnaðarsamara. Sveitarstjórnarmenn 

töldu þó líklegt að markmið um hagræðingu gætu náðst í framtíðinni þegar starfið hefði 

fengið að þróast og mótast. Niðurstöður skýrslunnar ná til samrekstar leik-, grunn- og 

tónlistarskóla (Guðfinna Harðardóttir, 2010). 

Árið 2012 kom út matsskýrsla unnin á vegum Mennta- og menningarmálaráðuneytis og 

Sambands íslenskra sveitarfélaga um skólastarf í Auðarskóla í Dalasýslu. Í Auðarskóla fer 

fram samrekstur leik-, grunn- og tónlistarskóla. Skólinn er sá eini í sveitarfélaginu Dalabyggð 

og varð til við sameiningu nokkurra hreppa. Skólinn tók til starfa í núverandi mynd haustið 

2009 eftir sameiningu tveggja grunnskóla, eins leikskóla og eins tónlistarskóla auk þess sem 

lengd viðvera færðist undir skólann. Í byrjun skólahalds starfaði skólinn í fjórum deildum og 

á fimm starfstöðvum. Haustið 2011 voru tvær starfstöðvar lagðar niður og skólinn starfar nú í 

Búðardal. Tæplega 100 börn stunduðu nám í skólanum  þegar úttekin fór fram. Fram kemur í 

skýrslunni að Dalabyggð hefur ekki sett sér stefnu í skólamálum. Skýrsluhöfundar telja 

samreksturinn til sérstöðu skólans. Þrátt fyrir samreksturinn er megin efni skýrslunnar um þátt 

grunnskólans í hinum samrekna skóla og virðist sem skýrsluhöfundar líti ekki á skólann sem 

eina heild eins og kemur fram í texta. Ekki er talað um deildir heldur leikskólann og 

grunnskólann eins og þeir séu tveir aðskildir skólar (Bryndís Ásta Böðvarsdóttir og Óskar J. 

Sandholt, 2012).  

Skýrsla var unnin árið 2010 fyrir Mennta- og menningarmálaráðuneytið til að meta hvernig 

samrekstur hefði reynst á Súðavík. Það er niðurstaða úttektaraðila að samreksturinn hafi 

reynst vel og sé í samræmi við aðalnámskrár leik- og grunnskóla. Samreksturinn á sér nokkuð 

langa sögu en vegna sérstakra aðstæðna sem upp komu í sveitarfélaginu var leikskólinn fluttur 

í húsnæði grunnskólans árið 1996. Þar með hófst samstarf þessara skólastiga. Markmiðið með 

sameiningu skólanna var að hagræða í rekstri án þess að það bitnaði á faglegu starfi, samnýta 

búnað, húsnæði og mannafla, minnka starfsmannaveltu og auka flæði starfsmanna milli 

skólastiganna. Strax frá 1996 var unnið að þessu markmiði m.a. með því að auka samkennslu 

milli skólastiganna og samnýta starfsfólk (Árný Elíasdóttir og Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir, 

2010). Skólinn hefur því nokkurt forskot í hópi samrekinna skóla vegna langs aðdraganda en 

byrjað var á samkennslu í list- og verkgreinum auk þess sem fimm ára börnin nutu 



44 

samkennslu með yngstu börnum grunnskólans sem hefur þróast í það að nú fá þau 13 stunda 

kennslu vikulega í bóklegum og verklegum greinum með yngstu börnum grunnskólans.  

Vorið 2012 var gerð úttekt á vegum Mennta- og menningarmálaráðuneytis á starfsemi 

leikskólans Sólvalla á Seyðisfirði sem um tíma hafði verið samrekinn með grunnskóla 

Seyðisfjarðar. Sérstaklega var óskað eftir að úttektin beindist að samrekstrinum meðan hann 

stóð yfir en samreksturinn hafði ekki gengið sem skyldi, m.a. vegna ónógs undirbúnings og 

samstarfs við hagsmunaaðila en einnig vegna þess að stjórnun sameinaðs skóla gekk ekki sem 

skyldi (Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir, Svava Bernhard Sigurjónsdóttir og Sveinbjörg 

Hafliðadóttir, 2012).  

Hér á eftir eru niðurstöður um samrekstur leik- og grunnskóla settar fram og stuðst við 

svokallaða SVÓT greiningu þar sem skoðaðir eru helstu styrkleikar, veikleikar, ógnanir og 

tækifæri sem geta fylgt samrekstri. Styrkleikar og veikleikar eiga við innra umhverfi stofnana 

en ógnanir og tækifæri við ytra umhverfið. Það sem sjá má í eftirfarandi töflu er að styrkleikar 

við samrekstur leik- og grunnskóla eru nokkru fleiri en veikleikarnir en á móti kemur að 

ógnanir eru fleiri en tækifærin. Dæmi um styrkleika og veikleika sem geta fylgt samrekstri 

samkvæmt úttektum eru listaðir upp í töflu 12. 
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Tafla 12: Styrkleikar og veikleikar samkvæmt úttektum á samreknum leik- og grunnskólum 

Styrkleikar: Veikleikar: 

Betri tengsl milli skólastiga. Fáir réttindakennarar við leikskólahlutann og hlutfall 
fagmenntaðra lágt. 

Aukin samfella í námi. Lítið samstarf milli leik- og grunnskóladeilda. 

Skólastigin læra hvort af öðru. Lítil þekking skólastjóra á leikskólastarfi. 

Einfaldari stefnumótun fyrir sveitarfélag. Lítil viðvera skólastjóra á leikskóladeildum. 

Auknar líkur á ráðningu fagmenntaðs fólks við leikskólann. Langar boðleiðir. 

Sameiginleg sýn á skólastarfið. Starfsmenn upplifa stofnanir aðskildar þrátt fyrir 
samrekstur. 

Sameiginleg yfirstjórn og nánari samvinna stjórnenda. Kjarasamningar kennara geta reynst hindrun í samvinnu og 
flæði starfsfólks milli skólastiga. 

Sameiginlegir fundir og námskeið fyrir alla starfsmenn.  

Þróunarverkefni þvert á skólastigin efla 
starfsmannahópinn, auka faglegt samstarf, auka víðsýni, 
skilning og tillitssemi milli starfstétta sem leiðir til fleiri 
lausna og meiri starfsánægju.  

 

Markvissara leikskólastarf sem auðveldar flæði milli 
skólastiganna og skilar sér m.a. í auknu forskoti nemenda 
fystu bekkja.  

 

Gagnkvæmur aðgangur að kennslugögnum milli skólastiga.  

Betri nýting húsnæðis og aðstöðu.  

Starf leikskóla hefur styrkst eftir að samrekstur hófst.   

Starfsmenn og nemendur upplifa að samrekstur gangi vel.  

Aukin þátttaka elstu barna leikskólans í list- og 
verkgreinakennslu, íþrótta- og sundkennslu. 

 

Jákvæð viðhorf grunnskólakennara til sameiningar vegna 
tiltekinna aðstæðna, t.d. nemendafækkunar. 

 

Sameiginleg skólaþróunarverkefni.  

Sameiginleg þróunarstjórn sem í sitja fulltrúar beggja 
skólastiganna. 

 

Hagræðing í rekstri og innkaupum.  

Dæmi um ógnanir og tækifæri sem geta fylgt samrekstri samkvæmt fyrrnefndum úttektum eru 

dregin saman í töflu 13. 

 

Tafla 13: Ógnanir og tækifæri við samrekstur leik- og grunnskóla samkvæmt úttektum 

Ógnanir: Tækifæri: 

Fækkun stjórnenda. Fækkun stjórnenda 

Tortryggni milli starfshópa. Minni tortryggni milli starfshópa. 

Vanþekking stjórnenda á leikskólastiginu. Möguleikar á nýbreytni í skólastarfi á grunni 
samrekstrarins.  

Skortur á fjármagni sem bitnar á samstarfi skólastiganna.  Samræmdar starfslýsingar.  

Skortur á undirbúningi og samvinnu við hagsmunaaðila 
áður en til samrekstur kemur. 

Möguleikar á flæði starfsmanna milli skólastiga. 

Sameiningin fer aðeins fram á „yfirborðinu“, þ.e. ekki er 
gengið lengra en að sameina yfirstjórn. 

 

Ómarkviss undirbúningur.  

Óskýr skilgreing á tilgangi og hlutverki nýrrar stofnunar.  

Breytingar á stjórnun geta skapað óvissu meðal 
starfsmanna. 

 

Ólíkir starfshættir.  

Mismunandi lög og ólíkar aðalnámskrár.  

Of lítið samráð haft við hagsmunaaðila.  

Ósátt getur ríkt um fyrirkomulagið.  
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4. Aðferð við gagnasöfnun 

Valið var að skoða viðfangsefnið með aðferðum verkefnamats. Finna má dæmi um 

matsverkefni allt frá því árið 2000 fyrir Krist þegar Kínverjar fóru að leggja mat á opinbera 

þjónustu. Langt er því síðan fólk fór að afla gagna til ákvarðanatöku. Í Bandaríkjunum eiga 

matsfræðin sér nokkuð langa sögu og urðu þar til fyrstu vísar að matsverkefnum á sjöunda 

áratug síðustu aldar (Sigurlína Davíðsdóttir, 2008, bls. 25-27). Það er því nokkuð löng hefð 

fyrir verkefnamati eins og við nú þekkjum það. 

Þar sem sífellt meiri áhersla er lögð á réttmæti og fagmennsku innan stofnana hefur færst í 

vöxt að gerðar séu kröfur um að verkefni sem unnin eru séu formlega metin (Donaldson og 

Lipsey, 2006, bls. 56–57). Matsaðferðir hafa þróast á síðustu áratugum og víða er unnið að 

mati á markvissan hátt þar á meðal innan skólakerfisins og í opinberri stjórnsýslu og er 

matskenningum ætlað að vera til leiðsagnar þegar skoðað er eðli þeirra viðfangsefna sem 

verið er að meta (Sigurlína Davíðsdóttir, 2008, bls. 33). Í framhaldinu hafa matskenningar 

þróast og hafa Mark, Henry og Julnes (2000) (Sigurlína Davíðsdóttir 2008, bls. 14) sett fram 

ramma um mat sem hefur það að markmiði að vera umbótamiðað í samfélagslegum skilningi.  

Samkvæmt þeim er matsverkefnum ætlað að vera: 

1. Til umbóta á skipulagi og þjónustu. 

2. Til að hafa yfirsýn. 

3. Til að meta gildi og virði þjónustu. 

4. Til þekkingarsköpunar (Sigurlína Davíðsdóttir, 2008, bls. 34). 

Kenningar og aðferðir hafa verið þróaðar innan matsfræðanna til að takast á við nýjar 

áskoranir og smám saman hafa matsfræðin fengið sess sem sjálfstæð aðferð. Matsfræðin eiga 

meðal annars rætur í félagsvísindakenningum sem geta hjápað til við að varpa ljósi á þau 

viðfangsefni sem matsfólk tekur sér fyrir hendur (Donaldson og Lipsey, 2006, bls. 57). 

Verkefnamat gerir ráð fyrir að matsmaðurinn leiti sem víðast fanga og geri sér grein fyrir 

hvað raunverulega á sér stað í því verkefni sem verið er að meta. Byggt er á reynslu 

þátttakenda á því verkefni sem metið er og leitast við að skoða og skilgreina reynslu þeirra. 

Þátttakendamiðuð nálgun gerir ráð fyrir að margir eigi hagsmuna að gæta og líta beri á 

hagsmuni allra (Worthen, 1997, bls. 151). Með því að beita verkefnamati er vonast til að það 

takmark náist að varpa ljósi á viðfangsefnið sem hér er til umfjöllunar og koma fram með 

gagnlegar ábendingar sem gætu haft áhrif á umræðu um samrekstur leik- og grunnskóla. 
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4.1 Skilgreiningar á verkefnamati  

Ýmsar skilgreiningar er að finna á verkefnamati. Á heimasíðu Ríkiskaupa er að finna 

svohljóðandi skilgreiningu:  

 

Verkefnamat er kerfisbundin samantekt upplýsinga um tiltekið verkefni til þess að 

leggja mat á virkni þess og árangur miðað við þau markmið sem lagt var upp með. 

Slíkt mat er grundvöllur þess að hagnýta í öðrum verkefnum þá reynslu og 

þekkingu sem verður til við framvindu tiltekins verkefnis. (Heimild: Ríkiskaup, e.d.) 

Á heimasíðu IAR (IAR. Instructional assessment resources, e.d) er einnig að finna lýsingu á 

verkefnamati. Samkvæmt IAR felur verkefnamat í sér heildarmat á tilteknu verkefni og nær til 

umhverfis þess, þarfa einstaklinga, aðferða, verklags og útkomu. Aðferðin gerir kröfur um 

skipuleg vinnubrögð við gagnaöflun og greiningu gagna fyrir matið. Flest matsverkefni fela í 

sér ráðleggingar eða tillögur að frekari þróun verkefnis. Verkefnamat krefst þess að unnið sé 

skipulega eftir ákveðnu ferli við gagnaöflun og skýrslugerð. IAR hefur sett upp ramma fyrir 

verkefnamat sem felur í sér eftirfarandi skref: 

 

1. Lýsing á innihaldi verkefnis.  

2. Skilgreining á þörfum hagsmunaaðila. 

3. Skilgreining á tilgangi verkefnamatsins.  

4. Skilgreining á gildi verkefnamatsins. 

5. Áætlun um verkefnamat unnin.  

6. Matsgagna aflað. 

7. Greining þeirra gagna sem aflað hefur verið.  

8. Niðurstöður og ábendingar teknar saman og settar fram. 

9. Skýrsla skrifuð. 

Sigurlína Davíðsdóttir (2008, bls. 23-24) bendir á að margt sé líkt með mati á skólastarfi og 

rannsóknum á skólastarfi. Til að draga fram muninn á rannsókn og mati er hér stuðst við 

skýringarmynd sem sýnir í stórum dráttum í hverju sá munur er fólginn. Skilgreiningin er 

aðlöguð frá Gerði G. Óskarsdóttur (1999). 
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Mynd 1: Þróunarstarf í skóla, mat á skólastarfi og rannsóknir á skólastarfi 

 

Eins og sést á myndinni felst munurinn fyrst og fremt í afrakstrinum en í matsverkefnum er 

megin áherslan á umbætur á tilteknu verkefni eða þjónustu en ekki til að byggja frekari 

rannsóknir á. Matsverkefnum er því fyrst og fremst ætlað að meta gæði verkefnis eða 

þjónustu en ekki að skapa nýja þekkingu. Það sem aftur á móti er sameiginlegt þessum 

aðferðum er sjálf gagnaöflunin. Sams konar gögn eru notuð og sömu aðferðum beitt til að afla 

þeirra. Rannsóknir byggja gjarnan á fræðilegum kenningum en það gerir mat ekki. 

4.2 Rök fyrir vali á aðferð 

Þegar velja þarf milli aðferða við gagnaöflun fyrir verkefnamat er mikilvægt að sá sem matið 

framkvæmir geri sér grein fyrir því hvaða leið er vænlegust til að svara þeim spurningum sem 

svara á. Sigurlína Davíðsdóttir (2003, bls. 226–227) bendir á að megindleg nálgun leggi 

áherslu á það sem hægt er að mæla og telja en þeir sem aðhyllast eigindlega nálgun telji það 

of þrönga sýn á veruleikann. Þeir sem aðhyllast eigindlega aðferðafræði vilji helst vera hluti 

umhverfisins þar sem tiltekið verkefni er, til að skilja sem best menninguna eða stofnunina 

sem verið er að skoða. Hún bendir enn fremur á að þegar við veljum aðferðafræði verðum við 

að velta fyrir okkur hvaða leið við viljum fara til að leita „sannleikans“. Sigurlína vísar í 

Patton (1990) sem dregur fram styrkleika aðferðarinnar og segir að hún henti þegar við vitum 

ekki fyrirfram hvað við gætum fundið, ætlum að skoða ferli, erum að meta starfsemi þar sem 

markmið eru óljós, gildismat hagsmunaaðila misjöfn, aðstaða flókin, ástæður árangurs geta 

verið misjafnar og fram gætu komið neikvæð hliðaráhrif, sem ekki er búist við. Þessar 
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röksemdir eiga við verkefni þetta. Við gagnaöflun var því beitt eigindlegri aðferðafræði. Sú 

aðferðafræði ætti að vera við hæfi þar sem verið er að sækjast eftir reynslu, viðhorfum og 

upplifun þátttakenda til að varpa ljósi á tiltekna atburði. Yin (2009, bls. 4) bendir á að 

eigindleg aðferðafræði geti hjálpað okkur að skilja flókin félagsleg fyrirbæri og að skapa 

heildarmynd af verkefnum sem við glímum við í daglegum störfum okkar.  

4.3 Viðföng verkefnamatsins 

Eins og áður hefur fram komið er verkefnamati þessu ætlað að varpa ljósi á viðhorf 

þátttakenda til samreksturs leik- og grunnskóla. Valdir voru þrír skólar sem endurspegla jafn 

mörg form samrekstrar. Það var gert til að fá góða heildarsýn á viðfangsefnið. Skólarnir þrír 

eru viðfang verkefnamatsins eða þau þrjú tilvik eða tilfelli sem það byggir á.  

Rúnar Helgi Andrason (2003, bls. 283) bendir á og vísar til Yin (1994) að þegar framkvæma 

eigi tilfellarannsókn geti verið gagnlegt að ræða við samstarfsfólk varðandi það hvaða 

spurninga eigi að spyrja eða hvaða rök liggi að baki við val þeirra tilfella sem skuli skoða. 

Einnig geti fyrri sambærilegar rannsóknir hjálpað til við val tilfella. Staðsetning, hentugleiki 

og tími séu einnig þættir sem hafa beri í huga. Rúnar nefnir nokkrar aðferðir sem notaðar eru í 

tilfellarannsóknum og viðtalsleiðina sem eina þá mikilvægustu en auk þess séu oft notaðar 

aðrar leiðir svo sem skrár eða skráarsöfn til að afla gagna. Þá sé leitað í bæði formleg og 

óformleg gögn sem geti veitt rannsakanda upplýsingar (Rúnar Helgi Andrason, 2003, bls. 

286). Sú leið var farin til að fá heildarsýn á viðfangsefnið. 

Rætt var við skólastjóra og aðstoðarskólastjóra leik- og grunnskóla, foreldra og fulltrúa 

fræðsluyfirvalda. Þessi leið var valin til að fá sem breiðast sjónarhorn á viðfangsefnið en 

einnig í þeim tilgangi að kanna hvort ólíkar leiðir sem farnar eru í samrekstri leik- og 

grunnskóla hafi áhrif á hvernig til tekst. Auk þess voru lög og reglugerðir um skólastarf ásamt 

skýrslum og úttektum rýnd.  

4.4 Gögn og gagnaöflun 

Tekin voru hálfstöðluð viðtöl við þrettán þátttakendur. Sömu spurningar voru lagðar fyrir alla. 

Með hálfstöðluðum viðtölum er átt við viðtöl þar sem útbúinn hefur verið viðtalsvísir sem 

stuðst er við og inniheldur annað hvort spurningar eða frekar afmörkuð fyrir fram ákveðin 

viðfangsefni. Viðmælandinn hefur þó mikið svigrúm varðandi það hvernig hann svarar. Í 

hálfstöðluðum viðtölum er hægt að víkja frá viðtalsvísinum, hægt að spyrja spurninga sem 

ekki eru í viðtalsvísinum og einnig er hægt að fylgja eftir með frekari spurningum þeim þræði 
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sem spinnst í viðtalinu. Meginreglan er þó sú í hálfstöðluðum viðtölum að viðtalsvísi er fylgt 

með svipuðu orðalagi í öllum viðtölum (Bryman, 2004, bls. 321). Sami viðtalsvísir var 

notaður fyrir alla viðmælendur, aðlagaður hverjum skóla fyrir sig eftir því sem þörf var á, svo 

og öðrum viðmælendum.  

Hermanovitz (2002, bls. 481) heldur því fram að hálfstöðluð viðtöl séu ef til vill besta leiðin 

til að nálgast veruleika viðmælenda. Viðtölin þurfa að vera vandlega útfærð svo vel takist til. 

Hann bendir einnig á að of lítill gaumur hafi verið gefinn að gæðum viðtala en telur að á þeim 

geti verið afgerandi munur og að þrátt fyrir að rannsókn sé vel undirbúin þá geti verið mikill 

munur á þeirri dýpt sem rannsakendum takist að ná í samtölum sínum við þátttakendur en það 

sé afgerandi þáttur varðandi gæðin. Mikilvægt sé því að komast inn fyrir skel viðmælandans 

og ná þannig kjarnanum í því sem hann hefur að segja. Stuðst var við ráðleggingar 

Hermanovitz þegar viðtöl voru tekin og reynt að fá sem heildstæðasta mynd af viðhorfum 

viðmælenda.  

Bryman (2004, bls. 325) tekur í sama streng og vísar þar í Kvale (1996) sem bendir á að til að 

viðtöl takist sem best verði að vanda til verka. Hann bendir á þá eiginleika sem góður 

spyrjandi þurfi að hafa til að bera. Hann nefnir tíu atriði máli sínu til stuðnings en þau eru að 

hafa þekkingu á efninu, geta gefið viðtalinu form, vera skýr, sýna mildi og næmni, vera opinn, 

stýrandi, gagnrýninn, hafa gott minni og geta túlkað upplýsingar sem fást í viðtalinu. Að auki 

hefur Bryman bætt því við að nauðsynlegt sé að gott jafnvægi sé í viðtalinu milli rannsakanda 

og viðmælanda og að siðræn sjónarmið séu höfð að leiðarljósi þannig að tryggt sé að 

viðmælandi viti um hvað rannsóknin snúist, hver sé tilgangur hennar og að hann geti verið 

þess fullviss að trúnaðar sé gætt. Farið verður að þessum ráðum og þess gætt að hvorki 

viðmælendur né stofnanir þekkist. Þetta er mikilvægt þar sem mikil nánd er innan 

skólasamfélagsins og upplýsingar sem fram koma í viðtölunum gætu verið viðkvæmar. Lögð 

var áhersla á að hitta viðmælendur á vinnustöðum þeirra og gert ráð fyrir allt að 

klukkustundar löngum viðtölum við hvern og einn. Við úrvinnslu og túlkun niðurstaðna var 

viðtalsramminn látinn greina niðurstöður í kafla. 

Við val á viðmælendum var leitast við að fram kæmu viðhorf þeirra sem koma að og ábyrgð 

bera á stefnumótun skólastarfs, þeirra sem þjónustuna veita og þeirra sem hennar njóta. 

Þannig var reynt að draga fram fjölbreytt sjónarmið sem varpað gætu ljósi á viðfangsefnið 

með hliðsjón af ólíkri reynslu viðmælenda. Ákveðið var að skoða þann lagaramma eða þá 

umgjörð sem um skólastigin gilda og gögn og skýrslur sem unnar hafa verið á þessu sviði. Til 
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að dýpka enn frekar skilning á viðfangsefninu voru tekin símaviðtöl við skólastjórnendur 

ýmissa samrekinna skóla. Með þeirri aðferð sem lýst hefur verið var aflað þeirra gagna sem 

nauðsynleg voru til að unnt yrði að svara þeim spurningum sem verkefnamatið byggir á.  

4.5 Viðtölin 

Þegar leitað var samstarfs við þátttökuskólana var haft samband við skólastjóra viðkomandi 

skóla í tölvupósti. Þeim var gerð grein fyrir tilgangi verkefnamatsins, matsspurningum og 

framkvæmd matsins. Auk þess var þeim gerð grein fyrir áætlaðri viðtalslengd og heitið fullum 

trúnaði við úrvinnslu gagna. Óskað var eftir því við skólastjóra að þeir bentu á aðra 

stjórnendur innan síns skóla sem bæru ábyrgð á leikskólahlutanum. Skólastjórar voru einnig 

beðnir að benda á foreldri í sínum skóla sem væru reiðubúin til þátttöku. Haft var samband 

við þessa viðmælendur í tölvupósti með sama hætti. Þar sem lögð var áhersla á að fá fram 

sjónarmið stjórnenda bæði leik- og grunnskólamegin var einnig rætt við leikskólastjóra sem 

tók þátt í undirbúningsferli samrekstrar í sínu sveitarfélagi. Þessu til viðbótar var rætt við 

fulltrúa tveggja sveitarfélaga sem eru yfirmenn menntamála og höfðu komið að 

samrekstrarmálum í sínum sveitarfélögum. Þeir fengu sams konar tölvupóst.  

Allir þeir sem haft var samband við voru reiðubúnir til þátttöku. Viðtölin fóru flest fram á 

vinnustöðum viðmælenda en tvö þeirra í heimahúsum. Samtölin voru öll hljóðrituð með 

samþykki viðmælenda. Meðaltímalengd viðtala var 49 mínútur. Lengsta viðtalið stóð í 1 klst. 

og 17 mínútur og það stysta í 25 mínútur. Viðtölin voru tekin á tímabilinu febrúar til apríl 

2013. Viðtölin voru öll afrituð orðrétt og verður gögnum eytt að lokinni vinnu við 

verkefnamatið. Samtals liggja fyrir 200 blaðsíður af afrituðu efni sem skráð er með 12 punkta 

letri og 1,5 línubili. 

Viðmælendur fengu send í tölvupósti þau ummæli sem eftir þeim voru höfð og gafst þannig 

tækifæri til að koma með athugasemdir. 

4.6 Réttmæti, áreiðanleiki og takmarkanir gagna 

Til að tryggja réttmæti og áreiðaleika gagna er stuðst við ábendingar Creswell (2003, bls. 

195–196) sem bendir á mikilvægi þess að rannsakandi lýsi því hvernig hann ætli að sannreyna 

eða ganga úr skugga um áreiðanleika niðurstaðna sinna. Creswell leggur til að frekar sé rætt 

um að sannreyna gögn (e. verification) en um réttmæti þeirra (e. validity). En hann telur að 

umfjöllun um réttmæti gagna geti verið villandi í þessu samhengi. Creswell mælir með átta 

mismunandi leiðum til að sannreyna gögn. Minnst skuli stuðst við tvær þessara leiða þegar 

rannsóknargögn eru sannreynd. Í framsetningu verkefnamatsins er stuðst við eftirfarandi 

atriði: 
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 Tillit tekið til andstæðra sjónarmiða, skoðana og reynslu sem hugsanlega geta komið 

fram hjá viðmælendum og þau útskýrð. 

 Rannsakandi geri sér grein fyrir hvar hann stendur gagnvart viðfangsefninu og tekur 

tillit til fyrri reynslu. Þetta snýst um sjálfsíhygli og mikilvægt að rannsakandi geri sér 

grein fyrir stöðu sinni og sjónarhorni.  

 Ítarlegar lýsingar af vettvangi. Í eigindlegum viðtölum hjálpa vettvangslýsingar 

lesandanum að draga ályktanir og honum verður þannig ljóst á hverju þær byggja.  

 Þar sem um er að ræða verkefni sem unnið er undir handleiðslu leiðbeinenda er verkið 

stöðugt í endurskoðun og á þann hátt verður til ferli sem tryggir ákveðinn 

sannverðugleika. Í þessu tilfelli fer ytri endurskoðun einnig fram þegar prófdómari les 

að lokum verkið og leggur mat sitt á það.  

Viss áhætta er fólgin í nálægð rannsakanda við vettvang. Það getur orðið til þess að fyrirfram 

gefnar hugmyndir og skoðanir hafi áhrif á upplifun og túlkun rannsakanda. Einnig getur viss 

áhætta verið fólgin í því að rannsakandi þekki of vel til staðhátta í þátttökuskólunum. Það 

verður að hafa í huga þegar þátttakendur eru valdir. Ef rannsakandi er meðvitaður um þetta og 

tekur tillit til þeirra ábendinga sem settar hafa verið fram varðandi siðferði rannsakanda ætti 

þetta ekki að hafa neikvæð áhrif. 

Í eigindlegum rannsóknum er nauðsynlegt að fjalla um siðferðileg álitamál. Hart (2011, bls. 

277) bendir á að rannsóknarferlið sé í sjálfu sér gildishlaðið og feli í sér skoðanir okkar og 

gildi. Í rannsóknarferlinu þurfi að taka margvíslegar ákvarðanir af siðrænum toga þar á meðal 

um það hvernig gagnaöflun skuli háttað, hver skuli vera réttur þátttakenda í rannsókninni, 

hvað teljist vera marktæk gögn, hvernig gagna skuli aflað, hvort leitast verði eftir upplýstu 

samþykki þeirra sem þátt taka, hvernig farið verði með viðkvæmar upplýsingar, sem kunna að 

koma fram og hvernig rannsóknin muni hugsanlega snerta þátttakendur. Þetta eru allt gildar 

ábendingar sem tekið var tillit til.  

Öllum gögnum verður eytt eftir að verkefnamati þessu lýkur. Fullrar nafnleyndar er gætt með 

því að dulbúa þátttakendur þannig að nöfn þeirra og stofnana þeirra komi ekki fram og séu 

ekki rekjanleg.  

Hart (2011, bls. 283) bendir einnig á að taka þurfi tillit til hagsmunaaðila sem hugsanlega geti 

haft ólík viðhorf til viðfangsefnisins sem geti verið flókið að fást við en það sé á ábyrgð 

rannsakandans að finna leiðir til að setja fram og túlka þau sjónarmið sem fram koma. Hann 
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bendir einnig á mikilvægi þess að rannsakandi sé heiðarlegur, sýni viðfangsefni virðingu, setji 

ekki fram falskar eða misvísandi upplýsingar og að komið sé fram af virðingu við 

þátttakendur. Þar sem nánd er mikil við þátttakendur í eigindlegum rannsóknum er 

nauðsynlegt að hafa þessi atriði í huga. Það á ekki síst við þegar um frekar afmarkaðan og 

þröngan vettvang er að ræða. Því verður að teljast mikilvægt að hafa ábendingar Hart í huga.  
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5 Niðurstöður 

Eins og fram hefur komið er áherslan í verkefnamati þessu á að skoða reynslu og viðhorf til 

samrekstrar leik- og grunnskóla. Skoðað var hvernig til hefur tekist í þremur skólum þar sem 

slíkur samrekstur er. Skólarnir voru ólíkir að því leyti að í einum þeirra var starfandi 

leikskóladeild fyrir fimm ára börn, í þeim næsta hafa leikskóli og grunnskóli verið sameinaðir 

undir eina yfirstjórn og í þeim þriðja hefur verið samrekstur frá upphafi. 

Skólarnir sem þátt tóku í verkefnamati þessu voru valdir með það í huga að endurspegla þrjú 

mismunandi tilfelli eða tilefni til samrekstrar. Úr hverjum flokki var valinn einn skóli. Ekki er 

getið um í hvaða sveitarfélögum skólarnir starfa né heldur um nemendafjölda í skólunum 

þremur til að gæta trúnaðar við viðmælendur. Slíkar upplýsingar eru heldur ekki afgerandi 

fyrir niðurstöður verkefnamatsins. Ekki er heldur getið um kyn viðmælenda en aðeins vísað til 

þess hlutverks sem þeir gegna. Þetta er gert til að gæta trúnaðar við viðmælendur. Einnig er 

rætt um fulltrúa fræðsluyfirvalda eftir starfsheitum til að gæta trúnaðar við þá. Það skal þó 

tekið fram að af 13 viðmælendum voru fimm karlar og átta konur. 

5.1 Skóli A 

Skóli A er heildstæður grunnskóli þar sem einnig er starfrækt leikskóladeild fyrir fimm ára 

börn. Leikskóladeildin er innan grunnskólahússins á svæði yngstu barnanna. Viðmælendur 

mínir voru skólastjóri, deildarstjóri leikskóladeildar og foreldri barns sem stundar nám í fimm 

ára deild skólans. Auk þess var rætt við leikskólastjóra nærliggjandi leikskóla.  

5.1.1 Kostir og ókostir við samrekstur 

Skólastjóri sagðist sjá marga kosti við fyrirkomulagið. „Ég get talað endalaust um þessa 

kosti.“ Lengi hafi verið rætt um hvernig brúa mætti bilið milli leik- og grunnskóla til að stuðla 

að aukinni samræðu leik- og grunnskólakennara. „Við fáum kannski svona smá nasasjón af  

því sem verið er að gera í leikskólanum og öfugt, bara aðeins yfirborðið.“ Skólastjórinn 

sagðist telja það kost að fá nú tækifæri til að efla tengslin milli skólastiganna og stuðla þar 

með að fjölbreyttari tækifærum til samvinnu sem leitt gæti til gagnkvæmrar þekkingar og 

skilnings og sagðist hlakka til að sjá hvernig fimm ára börnin mundu spjara sig í samanburði 

við þau sem kæmu beint úr leikskólanum. „Þau eru öllu vön. Þekkja allan strúktúr í 

skólastarfinu.“ Börnin hafi með þessu ákveðið forskot og verði „svolitlir leiðtogar“. 
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Leikskólastjóri í nærliggjandi leikskóla taldi helsta kost samrekstrar vera samnýtingu 

starfsfólks, fjölbreyttara kennslurými og meira pláss sem nýttist vel leikskólabörnum eftir að 

skóladegi grunnskólabarna lýkur. „Já, ég sé kosti við sameiningu ef það er vel að því staðið.“ 

Leikskólastjórinn sagði að sameiningar- og samrekstrarmál væru afar viðkvæm í sínum hópi 

og vildi helst ekki opinbera sín sjónarmið. Leikskólastjórinn taldi börn í samreknum skólum 

fá ákveðið forskot. „Þau þekkja rýmið og jafnvel kennara og hafa séð allt starfsfólk og 

svoleiðis. Hugsanlega eru upplýsingar skýrari á milli því það er svo auðvelt að hafa aðgang að 

kennaranum sem var með barnið og allt það.“ 

Leikskólastjóranum fannst helsti ókosturinn við samrekstur að hann væri oftast á forsendum 

grunnskólans og undir stjórn grunnskólastjóra og taldi stjórnendur grunnskóla almennt ekki 

hafa næga þekkingu á leikskólastiginu þar sem fáir þeirra hefðu leikskólakennaramenntun. 

Leikskólanum væri „skutlað inn í grunnskólann“. Þar af leiðandi yrði ekki samvinna milli 

skólastiganna þrátt fyrir samreksturinn þó dæmi væru um slíkt. „Ég veit af þannig dæmi og 

það er gott. En það má ekki vera þannig að í samrekstri þá sé það bara þannig að börnin fari 

inn í grunnskólann og svo verða þau bara eins og yngsti bekkur grunnskóla.“ 

Leikskólastjórinn nefndi í því sambandi að allar rannsóknir sýndu að heppilegast væri að 

kenna yngstu börnunum í gegnum leikinn sem oft glatist við samrekstur. Ókostirnir fælust því 

m.a. í ólíkum starfsaðferðum leik- og grunnskóla. 

Leikskólastjórinn áleit merkjanlega togstreitu vera milli leik- og grunnskólakennara og sagðist 

hafa heyrt grunnskólakennara lýsa þeirri skoðun sinni að leikskólinn væri skörinni lægra 

settur en grunnskólinn. Viðmælandi minn benti á að fólk áttaði sig ekki alltaf á því að 

„leikskólakennari er jafnvel betur menntaður en grunnskólakennarinn“. Leikskólastjórinn 

sagðist hafa farið í gegnum þessa umræðu nokkrum sinnum og yrði alltaf jafn reiður. „En 

þetta er bara ofboðslega gömul mýta sem var í Kennaraháskólanum og það var talað svona. 

Vonandi er það að breytast, en svona var talað.“ Viðmælandi minn bætti því við að þetta 

heyrðist enn. „Og þetta er kannski líka ákveðin hræðsla. Best að setja út klærnar áður en það 

verður eitthvað sagt.“ 

Deildarstjóri leikskóladeildarinnar taldi helsta kostinn við samrekstur gagnkvæma aðlögun 

skólastiganna og þau tengsl sem mynduðust innan skólasamfélagsins. „Þegar við erum í 

leikskólanum erum við að reyna að tengja og erum oft að fá fjórða bekk í heimsóknir. Það er 

alls konar víxlverkun í gangi. En hérna erum við á staðnum og þetta er að gerast sjálfkrafa.“ 

Deildarstjóranum finnst starfið í leikskólanum almennt vera að líkjast meira starfi 
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grunnskólans og ákvað að nota tækifærið þegar starf bauðst í grunnskóla til að kynnast því af 

eigin raun. Deildarstjórinn sagðist telja það kost að fimm ára börn fengju að kynnast 

grunnskólaumhverfinu „en samt alltaf inni í leikskólabómull“. Börnin færu í sérgreinar og 

frímínútur, kynntust kennurunum, borðuðu í matsalnum og þeim gæfust tækifæri til samvinnu 

við eldri nemendur.  

Deildarstjóranum fannst ókostur að allt skipulag deildarinnar miðaðist við leikskólann. Þar 

sem deildin starfaði ekki eftir sama skóladagatali og grunnskólinn væri stundum starfsemi þar 

þegar grunnskólinn er lokaður. „Það er ekkert í gangi nema bara þetta. Og ég tala nú ekki um 

eins og milli jóla og nýárs. En þá mættu tvö börn. Við erum að opna heilt fyrirtæki fyrir 

kannski tvö börn.“ 

Mismunandi skóladagatöl höfðu áhrif á innra starfið en það hafði, að mati deildarstjóra, ýmis 

óþægindi í för með sér. Þetta átti við um sumar-, jóla- og páskaleyfi en einnig skipulags- og 

viðtalsdaga. „Er með kennara sem taka sérgreinar. Þeir eru í fríi. Þeir eru ekkert að fara að 

vinna þegar grunnskólinn er lokaður því þau eru ráðin í grunnskóla.“ Ýmis þjónusta skertist 

og börnin fengu t.d. ekki fullbúinn mat þegar starfsemi grunnskólans lá niðri. „En í heilan 

mánuð, frá júní til júlí, þá er ég með öll börnin og það er aftur annað mál. Við eigum eftir að 

finna út úr því hvað við gerum þá. Auðvitað leysist það. En þetta er af því að ég er að spá í 

þessa hnökra.“ Vinnutími skólaliða og stuðningsfulltrúa stjórnaðist einnig af starfsemi 

grunnskólans. Það taldi deildarstjórinn vera ókost sem finna þyrfti lausn á og sagðist 

vongóður um að lausn finndist um leið og gagnkvæm þekking á fyrirkomulagi hvors 

skólastigs ykist. Deildarstjórinn benti á að hann hefði kennsluréttindi á báðum skólastigum og 

því ætti ekkert að vera í vegi fyrir því að láta leikskóladeildina starfa samkvæmt skóladagatali 

grunnskólans.  

Fulltrúi foreldra taldi helsta kostinn við samrekstur að þá væri hægt að koma til móts við börn 

sem væru reiðubúin til að læra. „Og rauði þráðurinn í gegnum þetta er bara að þau eru svo 

tilbúin.“ Foreldrið var ekki hrifið af hugmyndinni í upphafi en fannst vanta meiri örvun 

barnanna í leikskólanum og ákvað því að flytja barn sitt í fimm ára deildina. Foreldrið sagðist 

ánægt með skólastarfið: „Á leikskóladeildinni fá börnin stafainnlögn og markvissu 

málörvunina, fara í handavinnu og þau eru byrjuð í skólasundi. Þau eru leidd inn í allt. Þannig 

að hver dagur er bara skemmtilegur en þau eru líka hvött til að hjálpa sér sjálf.“ Foreldrið 

sagðist nú almennt þeirrar skoðunar að bjóða ætti upp á fimm ára deildir í grunnskólum og 

taldi, eins og aðrir viðmælendur í skóla A, að börnin í leikskóladeildinni fengju forskot fram 
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yfir þau börn sem kæmu beint af leikskólanum. Þau öðluðust meira sjálfstraust og öryggi. „Af 

því hún virkar eins og leikskóli en er samt eins og skóli. Þetta er bara svona hristur kokteill af 

skóla og leikskóla. Þetta bil sem þau óttast.“ Auk þess mætti með þessum hætti losa um pláss 

í leikskólunum. 

5.1.2 Frumkvæði að samrekstri,  markmið og tilgangur 

Að sögn allra viðmælenda minna í skóla A kom frumkvæðið að stofnun leikskóladeildarinnar 

frá fræðsluyfirvöldum. Viðmælendur mínir voru þeirrar skoðunar að hvatinn hefði fyrst og 

fremst verið fjárhagslegur og hagræðingarkrafa af hálfu sveitarfélagsins. Því var leitað nýrra 

leiða til að fjölga leikskólaplássum í bæjarfélaginu jafnhliða því að nýta betur húsnæði 

grunnskólans. 

Skólastjórinn sagði að vegna efnahagshrunsins hefði skort fjármagn til byggingar leikskóla. 

Til að nýta fjárfestingu sveitarfélagins betur fór af stað umræða um það hvort fimm ára börn 

gætu átt samleið með yngstu börnum grunnskólans. Þó að skortur á fjármagni hefði verið 

kveikjan tók viðmælandi minn það fram að hann áliti að ekki hefði verið farið út í verkefnið 

nema vegna þess að talið var að faglegar forsendur væru fyrir hendi og benti á að í öðrum 

löndum væru fordæmi fyrir slíku fyrirkomulagi. Skólastjórinn áleit þó að fyrirkomulagið væri 

ekki rekstrarlega hagkvæmara fyrir bæjarfélagið. „Eflaust er þetta, sko kostnaðurinn er eflaust 

bara svipaður hvort sem þau eru hér eða í leikskólanum. Ég býst við því. Og við erum 

örugglega ekki að gera þetta ódýrara eins og við erum að gera þetta í dag.“ Viðmælandi minn 

sagði að enn ætti þó eftir að meta það en menn hefðu viljað gera þetta vel og því væri e.t.v. 

lagt meira í starfsemina en viðmiðunarfjármagn segði til um án þess hann vissi það fyrir víst.  

Leikskólastjórinn tók í sama streng. „Þau voru ekki öll að komast inn í leikskóla þannig að 

þetta var orðið vandamál.“ Leikskólastjórinn taldi að fræðsluyfirvöld hefðu um nokkurt skeið 

haft áhuga á breyttu skólafyrirkomulagi. Haldin hafði verið námstefna innan sveitarfélagsins 

um breytta skólaskipan. „Niðurstaðan þá var sú, báðum megin frá, að þetta væri ekki 

skynsamlegt.“ Viðmælandi minn bætti því við að þar með hefðu vopnin verið slegin úr 

höndum sveitarstjórnarmanna og umræðan lognast út af tímabundið.  

 

En ég hef á tilfinningunni að það hafi alltaf blundað og þetta sé draumur þeirra að 

gera þetta svona. Og þarna var tækifæri hjá þeim til þess að prófa þetta. Þarna sáu 

þeir sér leik á borði hreint og beint. Þó svo það væri ekki vilji fagfólks. En þarna 
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fengu þeir tækifæri. Og það sýnir bara að þeir fengu tækifæri af því að þeir ætluðu 

að gera þetta alveg sama hvað það mundi kosta. Þeir ætluðu að prufa þetta. Og 

það styður í raun mína hugsun um þetta.  

Fulltrúi foreldra tók undir það að vilji hefði verið til þess að láta reyna á samrekstur og benti á 

að kröfur til leikskólans hefðu breyst.  

 

Þetta er náttúrlega bara endurskipulagning í takt við tímann held ég. Því einu sinni 

var leikskólinn bara leikskóli. Þarna var maður bara úti að moka með sand og 

grjót í vösum. En það er ekki krafan í dag. Krafan í dag, eins og fyrir fimm ára, er 

að þau taki þessi þroskastig. 

Viðmælandi benti á að að kröfur um að börn hæfu formlegt nám fyrr gætu hafa verið hluti af 

skýringunni.  

5.1.3 Hvernig staðið var að framkvæmdinni 

Skólastjóri sagði að ferlið hefði gengið mjög hratt fyrir sig. 

 

Reyndar var undirbúningur veturinn á undan. Það voru nokkrir svona fundir, sem 

voru samráðsfundir, sem ég sat og fræðslustjóri og leikskólastjórar í hverfinu. Og 

þá var þetta algjörlega á byrjunarstigi. Og þetta var alveg fram á vorið í raun og 

veru. 

Meðal þeirra hugmynda sem fram komu var að flytja fimm ára deild nærliggjandi leikskóla í 

heild sinni yfir í grunnskóla hverfisins en hafa hana á forræði leikskólastjórans. Skólastjóri 

var ekki hrifinn af þeirri hugmynd að deildin yrði undir stjórn leikskólastjórans. „Auðvitað 

hefði ég hlýtt því ef það hefði verið lendingin. En mér leist illa á það. Og það sem spilaði inn í 

meðal annars er að undir þessu þaki er önnur starfsemi.“ Þar á skólastjóri við félagsmiðstöð 

og heilsdagsskóla sem starfa innan veggja grunnskólans en eru ekki undir hans stjórn. „Og fá 

síðan þriðja apparatið, leikskóla, inn í þetta húsnæði og ekki undir minni stjórn. Það var 

einhvern veginn svona, ekki að það sé spurning um völd heldur flækjustig meira. Og mér 

hugnaðist það illa.“ Skólastjóri sagði sína upplifun að fræðsluyfirvöld hefðu verið sömu 

skoðunar. „Það var vilji til þess að pófa þessa leið, að þetta yrði undir stjórn skólastjóra, svo 

það var ákveðið.“ 
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Endanleg ákvörðun um stofnun deildarinnar var tekin um vorið. Þá gengu hlutirnir hratt fyrir 

sig. Skólastjóri lýsti aðdragandanum á eftirfarandi hátt: 

 

Ég hugsa að það hafi ekki verið fyrr en í mars eða apríl sem menn voru farnir að 

móta einhverja hugmynd í þessu. Og svo var það ekki fyrr en um sumarið sem 

þetta var endanlega ákveðið að fara af stað strax í júlí. Og ekki til fyrirmyndar að 

því leyti. Þetta gerðist allt mjög hratt. Þetta var ákveðið eins og stundum er sagt, 

íslenski hátturinn var hafður á þessu. 

Skólastjóri sagðist hafa fundið fyrir andstöðu hjá leikskólastjórum við ráðagerðina. Hann 

sagðist hafa haft skilning á sjónarmiði þeirra og getað sett sig í spor leikskólafólksins sem var 

að missa elstu krakkana frá sér. En tók það fram að strax í upphafi hefði verið ákveðið að 

bjóða foreldrum val.  

Hluti af ferlinu var kynningarfundur fyrir foreldra. Á þeim fundi kom í ljós að um helmingur 

fundargesta voru áhugasamir einstaklingar innan skólasamfélagsins um samrekstrarmálin. 

„Þannig að það missti svolítið marks sem kynning fyrir foreldra.“ Það var í júní sem 

fræðsluráð tók ákvörðun um að fara af stað með deildina sem tók til starfa síðari hluta 

júlímánaðar. Deildarstjóri með leik- og grunnskólamenntun var ráðinn til að veita deildinni 

forstöðu. „Þannig að það var sérstakur aðdragandi að mörgu leyti, sérstaklega á 

endasprettinum því við vorum eiginlega búin að afskrifa þetta. Já, til þess að fá inn fleiri börn 

var bara ákveðið að auglýsa aftur. Auglýsa eftir börnum.“  

Skólastjóri sagðist hafa fundið fyrir tregðu hjá foreldrum. „Maður fann fyrir því að foreldrar 

voru tvístígandi með þetta og svona, eðlilega.“ Skólastjóri var þeirrar skoðunar að þrátt fyrir 

skamman undirbúningstíma hefði að mörgu leyti tekist vel til.  

Upplifun leikskólastjórans var sú að fyrst og fremst hefði verið um pólitíska ákvörðun að 

ræða. Frá byrjun hefði legið fyrir ákvörðun um að deildin yrði undir stjórn grunnskólastjórans 

þó það hefði aldrei verið rætt af hreinskilni.  

 

Og það var náttúrlega bara pólitískt. Og líka sko hafði grunnskólastjórinn 

greinilega nokkuð mikil völd. Og þegar við erum að spyrja, allir leikskólastjórarnir 

í þessu hverfi hvernig þetta eigi að vera, þá var aldrei hægt að segja við okkur bara 

hreint út þetta verður þannig að grunnskólinn fær þetta. 
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Leikskólastjórinn taldi að ekki hefðu legið fyrir nægar upplýsingar þegar ákvörðun var tekin 

auk þess sem þær upplýsingar sem fyrir lágu hefðu verið misvísandi. Um tíma var rætt um að 

leikskólinn fengi aðstöðu fyrir fimm ára börnin í grunnskólanum. Kallað var til fundar og 

leikskóla- og grunnskólastjórinn lögðu hvor fram sína áætlunina um framkvæmd verkefnisins. 

Ekki var samhljómur á þeim fundi. Í framhaldinu var tekin ákvörðun um að stjórnun hins 

sameiginlega rekstrar yrði á höndum grunnskólastjórans. Leikskólastjórinn sagði að þessu 

hafi foreldrar leikskólabarnanna reiðst.  

 

.... og sögðust ekki færa börnin sín fet. Þannig að þetta verður líka svona algjört 

klúður. Það er ekki nógu mikið af upplýsingum. Þannig að fólk er farið að búa sér 

til alla vegana. Ég gat engu svarað. Ég vissi ekki neitt. Og hérna svo endar þetta 

þannig að það er bara farið að auglýsa hverjir vilja fara í fimm ára deildina og svo 

bara endar það þannig að það er ákveðið. OK. Það verður fimm ára deild hvort 

sem það yrðu tvö börn eða tíu eða tuttugu. Það var bara ákveðið. 

Leikskólastjórinn var þeirrar skoðunar að ekki hefði verið nógu vel að framkvæmdinni staðið 

og hann ekki fengið nægilega hlutdeild í samráðsferlinu og jafnvel verið haldið utan við það.  

  

Af því við erum ekki þátttakendur. Og þegar líklegast grunnskólastjórinn segir nei, 

hann vilji ekki aukafólk inn í húsið, þá verður það bara á bak við tjöldin samvinna 

fræðslustjóra og grunnskólastjóra að gera þetta. Og okkur svona haldið á tánum að 

kannski verði þetta svona eða hinsegin og við vissum það í rauninni allan tímann 

hvað væri í gangi þó það væri verið að reyna að segja okkur að það væri ekki. 

Frá sjónarhorni deildarstjórans gerðust hlutinir mjög hratt. Deildarstjórinn var ekki beinn aðili 

að samráðsferlinu en fékk það hlutverk að undirbúa skólastarfið. 

 

Og þessu var skellt á korteri í skólabyrjun. Ég var hérna ein frá 23. júlí í heilan 

mánuð að undirbúa. Börnin komu svo níunda. Þannig að ég var ein í heilan 

mánuð áður en kennararnir komu inn. Ég græjaði heilan skóla síðan komu 

kennararnir. Já. Bara komin fimm ára deild! 

Fulltrúi foreldra fylgdist með málinu í gegnum foreldraráð leikskólans og sagði að frá sínum 

bæjardyrum séð hefði þetta verið svolítið eins og skyndihugdetta. Að hans mati skorti samráð 

og samvinnu. 
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Það kom svolítið eins og einhverjum hefði dottið þetta í hug. Setjum þetta fyrir 

bæjarstjórnarfund og þetta var bara samþykkt. Þú gast ekki verið viss hvort þetta 

yrði. Það var ekkert verið að ræða þetta. Það vantaði umræðuna á milli 

bæjarfélagsins, skólans og leikskólans til þess að þetta sko sýndi í rauninni það að 

þetta væri samvinna. 

Foreldrið áleit samstöðuleysið hafa smitað út í samfélagið og var þeirrar skoðunar að illa 

hefði verið að samráðsferlinu staðið. Viðmælandinn bætti því við að það væri ekki 

fræðsluyfirvöldum að þakka hversu vel verkefnið hefði gengið heldur áhugasömu starfsfólki 

grunnskólans. Heppilegra hefði verið að flytja fimm ára deild í heild sinni úr einum af 

leikskólum hverfisins í stað þess að gefa foreldrum val. Viðmælandi minn sagðist almennt 

þeirrar skoðunar að samstarf milli leik- og grunnskóla þyrfti að vera miklu nánara og sagðist 

skynja togstreitu milli þessara fagstétta. „Og þessi samvinna þarf að vera betri alveg eins og 

hún þarf að vera betri á milli grunnskóla og framhaldsskóla. Þetta má ekki vera svona 

hættulegt.“  

5.1.4 Hvernig til hefur tekist 

Að sögn skólastjóra hefur almennt tekist vel til. „Það er svo mikil jákvæðni gagnvart þessu 

sem er kannski ekki sjálfgefið. Það er eingöngu jákvæðni.“ Skólastjórinn sagðist aldrei hafa 

fundið fyrir því að deildin væri fyrir einhverju öðru í skólastarfinu en slíkt hefði getað komið 

upp. Hann taldi það hafa haft jákvæð áhrif að leikskólakennari var ráðinn til að veita deildinni 

forstöðu. „Okkur fannst það skipta máli.“ Viðmælandi áleit að minni breytingar hefðu orðið á 

skólastarfinu ef grunnskólakennari hefði orðið fyrir valinu. „Auðvitað hafði það áhrif á 

starfsemina hver varð fyrir valinu.“  

Skólastjóri sagði að deildarstjóri leikskóladeildarinnar tæki ávallt þátt í fundahaldi um innri 

málefni skólans og fengi þannig tækifæri til samráðs t.d. við sérkennara en að sögn skólastjóra 

er töluverð sérkennsla í deildinni. Einnig voru settir fastir samstarfsfundir deildarstjóra við 

skóla- og aðstoðarskólastjóra. Þá taldi skólastjóri mikilvæga. „Það er svo mikilvægt að fylgja 

þessari þróun fast eftir.“ Eflaust megi formgera samstarf leikskóladeildarinnar og 

grunnskólans betur og nefndi skólastjóri í því sambandi að kennarar sex ára barna og 

deildarstjóri fimm ára deildarinnar hefðu ekki fasta samráðstíma. „Þó þær hafi samráð þá er 

það ekki fast í töflunni. Samráð við aðra kennara sem koma að og kenna í deildinni er þá í því 

formi að þau hittast þegar sú kennsla á sér stað.“  
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Skólastjóra fannst ekki hafa orðið merkjanlegar breytingar á skólastarfinu. „Maður er ekki 

farinn að sjá mikið beint áhrifin sem slík en þau eru samt sem áður til staðar. Við erum ekki 

búin að kortleggja þau, skulum við segja.“ Hann nefndi þó sérkennsluna sem dæmi.  

 

Við fáum alltaf börn upp í 1. bekk sem eru með einhvers konar, búið að meta þau í 

þessu góða málþroskaprófi sem heitir HLJÓM. Og við kunnum ekkert á það samt. 

Við bara vitum að það kom ekki nógu vel út og þá þurfum við eitthvað að skoða og 

hafa áhyggjur. Og svo setjum við inn okkar eigin skimanir. 

Skólastjóri sagði að nú gæfist möguleiki til aukins samstarfs sem komið gæti í veg fyrir 

tvítekningu og aukið samvinnu skólastiganna. Sérkennararnir litu á það sem tækifæri að fá að 

kynnast þeirri vinnu sem fram færi í leikskóladeildinni. List- og verkgreinakennarar voru 

einnig ánægðir að fá tækifæri til að vinna með þennan aldurshóp. Allir starfsmenn litu á 

tilkomu deildarinnar sem nýtt tækifæri sem hefði leitt til meiri jákvæðni innan skólans.  

 

Svo held ég að við eigum eftir að sjá meiri áhrif. Svona kennslufræðileg. Vegna 

þess að við, eins og ég sagði fyrr, þá erum við með sitt hvora námskrána. 

Námskráin í leikskólanum er höfð í heiðri. Að kenna í gegnum leikinn sem er 

kjörorðið. Það sem svífur yfir í námskrá leikskólans. Við höfum á síðustu árum 

verið að gera meira í yngri bekkjum að kenna gegnum leikinn. Námsaðferðir í lestri 

eins og í byrjendalæsi sem er ólík nálgun því sem við höfum haft áður. Sem er ólíkt 

hefðbundnum aðferðum í byrjendakennslu. 

Viðmælandi minn sagði að nú þegar mætti merkja meiri leik í yngri bekkjunum og þau fimm 

ára börn sem væru tilbúin að fara lengra í námi fengju nú til þess tækifæri. Þó að skólastjóri 

teldi að ekki hefðu orðið verulegar breytingar á skólastarfinu nýttist starfsfólk nú betur og 

auðveldara væri að fylla stöður kennara. Viss hagræðing væri því varðandi starfsmannahald.  

 

Það er þannig að þegar nemendum fækkar þá fækkar tímum. Að því leyti er þetta 

sko, og það er kannski partur af jákvæðninni þannig lagað. Fólk sér þessi tækifæri. 

Gaman að vinna með þessum börnum. En þau fá líka fleiri kennslustíma til að fylla 

sína stundaskrá. Þannig að því leyti hefur þetta hjálpað okkur. 

Eins og fram hefur komið féll það í hlut deildarstjórans að skipuleggja starfið frá grunni. 

Fræðsluyfirvöld settu þau skilyrði að hafa það sem líkast leikskólastarfi. „Ég þurfti að hafa 
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allt eins og í leikskólanum. En það var ekki búið að gera ráð fyrir því fyrir sumarfrí og enginn 

vissi neitt. Og þau vissu ekkert um, ég þurfti að upplýsa þau um hvernig leikskóli virkar.“ 

Viðmælandi minn taldi að allt snerist þetta um viðhorf og sagði skemmtilegt að vera með 

fimm ára börnin í grunnskólaumhverfinu. „Auðvitað hafa verið hnökrar. En mér finnst ég hafa 

fundið draumastarfið mitt.“  

Aðlögun barnanna gekk vel. „Börnin eru besta auglýsingin. Ef þeim líður vel er allt eins og 

það á að vera. Foreldrar eru alveg ótrúlega ánægðir. Þetta er bara draumi líkast hvað foreldrar 

eru ánægðir.“ Aldrei bar á öðru en jákvæðni. Varðandi samstarfið við kennara sex ára 

barnanna sagði viðmælandi minn: „Við þurfum að laga það aðeins. Sex ára kennararnir eru 

svolítið stressaðir.“ Vænst var meira samstarfs við þá sem ekki hefði orðið að veruleika og 

tengja mætti deildina betur inn í starf grunnskólans. Deildarstjórinn skipuleggur allt starf 

innan deildarinnar og leggur áherslu á að leikurinn verði ekki út undan í skólastarfinu. „En 

svo er ég leikskólalöggan. Þau verða að fá að leika sér. Þannig að ég reyni að skipta þannig að 

þau fara í tíma og leika sér. Tíma og leika sér. Þannig að ég geri þetta í gegnum leikinn.“ 

Deildarstjórinn sagði það hafa verið spennandi að kynnast grunnskólastarfinu sem um margt 

væri ólíkt leikskólastarfi. Í vetur hafi allir verið að læra og stundum gleymdist að gera 

ráðstafanir svo sem vegna sameiginlegrar vinnu allra starfsmanna skólans. Fundir með 

stjórnendum gáfust vel til að samræma starfið.  

Fulltrúi foreldra sagði að allir, þar með taldir foreldrar, hefðu haft áhrif á mótun starfsins. 

„Fimm ára deildin er rekin þannig að það eru allir þátttakendur. Þetta er eins og skúlptúr. 

Erum að þreifa okkur áfram og stundataflan tekur sífelldum breytingum.“ Dæmi um það er 

sundkennsla. „Var drifin af stað.“ Viðmælanda fannst vel tekið í allar hugmyndir. Samskipti 

og virðing voru höfð að leiðarljósi. „Ég get ekki sagt neitt nema gott um þetta og við fáum að 

taka þátt og allir taka þátt í mótun þessarar fimm ára deildar.“ Viðmælandi sagðist almennt 

ánægður með hvernig til hefði tekist. 

Leikskólastjórinn sagðist lítið hafa fylgst með. „Ég ákvað bara að leyfa þeim að gera þetta á 

sinn hátt.“ Og bætti við: „Hins vegar veit ég að þau börn sem fóru í þennan skóla voru meira 

og minna með einhverjar sérþarfir.“ Viðmælandi bætti því við að fyrir vikið hefði deildin ekki 

orðið það sem kalla mætti „normal leikskóladeild af fimm ára börnum“ en sagðist vita að 

börnin fengju að njóta þeirra list- og verkgreinakennara sem grunnskólinn hefði „og það er 

bara gott. En fyrir vikið segjum við auðvitað þarna er orðin mismunun.“ Leikskólastjórinn var 
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þeirrar skoðunar að leikskólarnir ættu að geta sent sín börn yfir í grunnskólann fyrst kennarar 

væru þar á lausu og sagði að tilkoma deildarinnar hefði ekki haft mikil áhrif á starfið hjá sér. 

Áhrifin hefðu þó orðið töluverð ef mörg börn hefðu farið og um tíma hafi leikskólafólkið haft 

af því áhyggjur.  

5.1.5 Almenn afstaða til samrekstrar 

Skólastjóri sagði að fræðsluráð hefði tekið um það ákvörðun að bjóða sömu þjónustu og í 

leikskólum sveitarfélagsins. „Það er að opið yrði í deildinni eins og í leikskólunum hér í 

kring.“ Þar með voru tvö skóladagatöl í gildi innan stofnunarinnar. Það hafði áhrif á alla 

starfsemina og fyrirkomulagið kallaði á meiri bindingu m.a. fyrir þá sem bera ábyrgð á 

starfseminni „Því hún er í gangi á þeim tímum þegar við höfum stundum verið í fríi. Skarast á 

þann hátt.“ Skólastjóri benti á að löng hefð væri fyrir fimm ára bekkjum sem störfuðu eftir 

skóladagatali grunnskólans. Það væri e.t.v. heppilegra fyrirkomulag heldur en fimm ára deild 

sem rekin væri eftir dagatali leikskólans. „Ber kannski ekki að varast en taka meðvitaða 

ákvörðun um þetta. Íhuga það vel. Taka svo ákvörðun og hún sé öllum kunn. Þegar á að fara 

að ráða inn fólk og fara af stað séu engin vafaatriði.“  

Skólastjóri benti á að samskipti við skólayfirvöld væru flóknari og tengiliðum hefði fjölgað. 

„Og þetta þarf ekki endilega að vera svona. Það væri hægt að hugsa sér þetta eins og ég sagði 

kannski áðan, að þetta væri viðurkennt sem partur af grunnskólastarfinu.“ Skólastjóri sagðist 

enn vera að fóta sig í þessu.  

 

Hver á að fá upplýsingar og hver sér um hvað í þessu. Það væri einfaldara ef þetta 

væri hugsað, það mundi einfalda mitt hlutverk ef þetta væri hugsað bara sem hluti 

af grunnskólanum og heyrði undir hann að öllu leyti. 

Þessu sagðist viðmælandi ekki hafa áttað sig á í byrjun. Viðhorf sín hefðu ekki beinlínis 

breyst en margt komið sér á óvart eftir að hann kynntist samrekstri af eigin raun. „Það hefur 

komið mér á óvart hvað börnin hafa aðlagast nýjum aðstæðum. Hvað börnin hafa aðlagast vel. 

Ég hafði aðeins meiri áhyggjur af því. Þær hafa reynst óþarfar.“ Börnin voru fljót að læra á 

skólaumhverfið og búist hafði verið við meira álagi og vinnu vegna aðlögunar. Raunin var 

önnur og samheldni í starfsmannahópnum létti þá vinnu. „En viðhorfin hafa kannski ekki 

breyst en þau hafa kannski frekar styrkst.“  
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Leikskólastjórinn sagði að afstaða sín væri „ekki endilega neikvæð. Ef vel er að hlutunum 

staðið og leik- og grunnskólastjórar vinna saman þá held ég að þetta gangi ágætlega. Ég veit 

um svoleiðis dæmi.“ Kjarasamningar séu hindrun þar sem leik- og grunnskóli eru reknir 

saman og erfitt geti verið að samnýta starfsmenn milli skólastiga þar sem þeir eru á sitt 

hvorum kjarasamningnum.  

 

Þegar verður búið að semja fyrir KÍ sem eitt félag þá verður þetta ekkert vandamál. 

En þegar þetta eru tvö félög með gjörólíka samninga þá er þetta stórt vandamál. 

En draumurinn minn í framtíðinni er alveg að sjá að þetta sé bara eitt skólastig frá 

0 upp í 10. bekk. Það er alveg minn draumur. 

Upplifun leikskólastjórans var sú að grunnskólinn bryti niður sjálfstæði nemenda. „Og ég hef 

sagt þetta úti í skóla og kennararnir urðu rosalega móðgaðir. Það væri sko ekkert verið að 

ljósrita svona mikið. Þannig að við erum svolítið að drepa niður sköpunina þegar þau koma 

yfir í grunnskólann af því að þá á allt að vera inni í rammanum.“ Leikskólastjórinn sagði að 

nú væri námskráin opnari og vonaði að grunnskólakennarar notfærðu sér það þó viss hætta 

væri á að þeir héldu áfram að gera eins og þeir væru vanir.  

 

Þarna hefðum við þurft að hafa meiri samvinnu um þetta. En ég upplifi það að 

grunnskólakennarinn sé alltaf í vörn þegar við komum að þessari spurningu. En 

ég hérna, ég veit að það er t.d. einn sem hefur verið að kenna núna eða var í fyrra 

með sex ára bekk og var bæði leik- og grunnskólakennari. Og maður sá alveg 

þennan mun. Þar máttu börnin liggja á gólfinu og vera að skrifa ef þeim fannst 

það betra. En það hefur ekki verið þannig hjá þeim sem eru bara 

grunnskólakennarar. 

Reynt hafði verið að koma á samvinnu við grunnskólann t.d. með því að bjóða á sýningar 

leikskólabarna. „En það náttúrlega er takmarkaður tími og því miður hafa þau ekki gefið sér 

tíma í það og kannski við fyrir vikið gefist upp á að bjóða þeim. En við þurfum kannski að 

hugsa þetta upp á nýtt. Það má ekki gefast upp.“ Leikskólastjóranum fannst talsverður munur 

á starfsaðferðum leik- og grunnskólakennara.  

 

Það ber að gæta þess að það sé fagaðili á báðum skólastigum því að það er það 

sem ég vil meina að skipti öllu máli. Við verðum að skilja hugsunarhátt kennara og 

þarfir barnanna til þess að geta sameinað. Það er ekki hægt bara að henda fimm 
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ára börnum eða fjögurra og fimm ára börnum inn í grunnskólann og ætlast til þess 

að hlutirnir bara gangi. Það er bara ekki þannig. 

Sköpunin mætti ekki gleymast í skólastarfinu þó að vinnubrögð og viðhorf væru ólík í leik- 

og grunnskóla. 

 

Og maður er að byggja upp þetta sjálfstæði hjá þeim og vertu ánægður með það 

sem þú gerir og þú þarft ekki að gera nákvæmlega eins og félagi þinn. Þetta er það 

sem maður er að byggja upp. Svo ferðu í 1. bekk í grunnskóla og þá er allt í einu 

farið að ljósrita svoleiðis í tonnatali. Allir að gera eins. 

Leikskólastjórinn sagði að viðhorf sín gagnvart fimm ára deildinni hefðu ekki breyst og 

sagðist almennt þeirrar skoðunar að sameining leik- og grunnskóla ætti rétt á sér við vissar 

aðstæður.  

 

Viðhorf mitt gagnvart fimm ára deildinni hér í okkar hverfi hefur kannski ekkert 

breyst því hún var bara klúður. En sameiningu svona á milli skólastiga tel ég alveg 

eiga rétt á sér þar sem þarf að sameina. En ekki að það sé bara sameinað bara af 

því að það sé eitthvað sniðugt. Úti á landi þar sem börnum fer fækkandi og það 

þarf að samnýta bæði húsnæði til að ekki þurfi að byggja nýtt og samnýta kennara 

og annað mér finnst það bara ekki annað en sjálfsagt. 

Leikskólastjórinn var þeirrar skoðunar að samvinna við foreldra væri forsenda þess að vel 

tækist til. Hann taldi að í framtíðinni yrði algengara að leik- og grunnskólar væru í sama 

húsnæði, hvort sem einingarnar yrðu reknar saman eða sitt í hvoru lagi „En það er auðveldara 

fyrir börnin innan leikskóladeildarinnar að koma inn í húsið grunnskólamegin.“ Með því að 

hafa stofnanirnar í sama húsnæðinu yrði auðveldara að samnýta kennslurými og það gæti 

aukið hagræðingu fyrir sveitarfélögin. 

Viðmælandi sagðist vilja sjá kjarasamninga leik- og grunnskólakennara samræmda. „Vegna 

þess að með tilkomu sameiginlegs kjarasamnings þá er hægt að gera meira af því að samnýta 

krafta kennara yfir höfuð og þar af leiðandi mundi vera hægt að bjóða upp á fjölbreyttara 

námsval á þessu breiða skólastigi.“  

Deildarstjórinn sagði að almennt hefðu viðhorf sín til skólastarfsins breyst og sérstaklega 

komið á óvart hversu starfsumhverfi leik- og grunnskólakennara væri að mörgu leyti ólíkt. 
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Skólastigin stýrðust mismikið af námskránni og samskipti við foreldra væru öðruvísi í 

leikskóla en grunnskóla. Nálægð og tengsl við foreldra væru sterkari í leikskólanum. 

Deildarstjórinn sagðist lítið hafa velt fyrir sér hvenær rétt væri að gera skil á skólagöngu 

barna. Það sama átti við um aðra viðmælendur. Honum fannst þó að nota ætti það tækifæri 

sem nú gæfist til að draga lærdóm af því sem væri að gerast innan skólakerfisins.  

Fulltrúi foreldra var þeirrar skoðunar að samrekstur leik- og grunnskóla ætti rétt á sér og sagði 

„að hafa leik- og grunnskóla í einni einingu er bara hollt fyrir alla“. Það eykur öryggi og 

virðingu á öllum námstigum. Viðhorf sín hafi breyst. „Heyrðu, það fór 180 gráður.“ Foreldrið 

sagðist helst vilja koma sem flestum fimm ára börnum í grunnskólann og taldi að skólaskylda 

ætti að ná til 18 ára aldurs og fannst ástæða til að skoða skil milli skólastiga þar sem 

námsleiða gætti oft meðal unglinga. „Af hverju ekki að gefa þeim tækifæri til að klára þetta 

nám þegar þau eru 18 ára. Það má alveg eins stokka upp í þessu stúdentsprófi eins og öðru.“ 

5.2 Skóli B 

Skóli B er samrekinn leik- og grunnskóli og eru skólastigin sitt í hvorri byggingunni en 

samnýta húsnæði að hluta. Viðmælendur mínir þar voru skólastjóri auk 

aðstoðarleikskólastjóra og foreldris barna bæði í leik- og grunnskóladeild skólans. 

5.2.1 Kostir og ókostir við samrekstur 

Skólastjórinn var þeirrar skoðunar að samfellan í námi barna yrði meiri í samreknum skóla 

auk þess sem það gæfust aukin tækifæri til að allir ynnu í sömu átt varðandi uppeldið og 

áherslur í námsumhverfi barnanna. „Það er það sem mér finnst stóri kosturinn. Ég sé 

tækifærið í því að við getum reynt að samræma okkur betur og verið með sömu væntingar.“ 

Þó náið samstarf hefði verið milli leik- og grunnskóla í skólahverfinu frá upphafi og menning 

stofnananna að mörgu leyti lík fælust aukin tækifæri í samrekstri. Margt mætti gerast fyrr í 

skólagöngu barna og kenna þeim meira í leikskólanum. „Það er bara fullt af ónýttum 

tækifærum. Ég er ekkert að tala um að breyta leikskólastarfinu, en bara að nýta tækifærið 

miklu betur. Ég sé það fyrir mér.“ 

Skólastjóri taldi að ólíkir kjarasamningar starfsmanna væru „kannski helstu ljónin á 

veginum“. Vinnuskylda starfsmanna væri ólík og grunnskólakennarar hefðu allt annan 

vinnutíma en leikskólakennarar „sem vinna allan ársins hring og taka bara sitt sex vikna 

sumarleyfi.“ Fleiri starfsstéttir störfuðu innan skólans sem yki flækjustigið enn frekar. 

Skólastjórinn sagði erfitt að koma á starfsmannafundum og samráðsfundum ólíkra starfshópa.  
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Það er bara mjög flókið vegna þess að leikskólakennarinn er miklu meira bundinn, 

er með miklu minni undirbúningstíma. Þessi ytri rammi er að trufla okkur. Og það 

er svo erfitt eins og tímarnir eru í dag þá breytir þú því ekkert. Þú verður bara að 

sníða þér stakk eftir vexti. 

Sérstaklega fannst skólastjóra starfsdagar ekki nýtast nægjanlega og oftar þyrfti að gefast 

svigrúm fyrir stærri fundi „og sérstaklega af því við erum í mótunarstarfi. Við erum í 

þróunarstarfi að reyna að þróa okkur saman áfram.“ 

Aðstoðarleikskólastjórinn leit svo á að kostirnir fælust bæði í faglegum og rekstrarlegum 

þáttum. Hvað varðaði faglegu þættina nefndi viðmælandi minn að fleiri tækifæri gæfust nú til 

að brúa bilið milli leik- og grunnskóla. „Gera þetta aðeins auðveldara fyrir þau. Þannig að 

þetta byrji þegar þau eru á síðasta árinu. Að fara í myndmennt og heimilisfræði og annað 

slíkt.“ Í vetur fóru fimm ára börn í tónmennt og íþróttir. „En auðvitað erum við ekki komin 

neitt langt í þessu ferli. Við erum svolítið á fyrstu skrefunum. Maður finnur það alveg.“ 

Aðstoðarleikskólastjórinn nefndi einnig að samrekstur gæfi möguleika á tilhliðrunum innan 

starfsmannahópsins, t.d. vegna veikinda. Slíkt væri að vísu háð því að hugsunarháttur 

starfsfólks breyttist og það liti á stofnunina sem eina heild og sjálft sig sem starfsmann 

skólans alls en ekki ákveðins hluta hans. 

Aðstoðarleikskólastjórinn benti á mikilvægi þess að allir væru samstiga og skýr markmið sett 

í upphafi varðandi samreksturinn. „Þá meina ég ekki bara innanhúss heldur líka pólitíkin.“ 

Viðmælandi taldi mikilvægt að hafa tilganginn á hreinu. 

 

Og mér hefur fundist það svolítið vanta að þetta sé svolítið betur undirbúið fyrir 

fram hvað á að fara að gera. Erum að reyna að feta okkur áfram um leið og við 

erum að reyna að reka þessar stofnanir sem er auðvitað ekki auðvelt. 

Aðstoðarleikskólastjóra fannst erfitt að finna tíma til stefnumótunar samhliða daglegum 

rekstri og benti á að í samrunaferli væri mikilvægt að „allar stofnanir fái jafnmikið vægi. Að 

passa það að minni stofnunin sé ekki bara yfirtekin.“ Horfa þyrfti á menningu beggja 

skólastiganna og taka það besta frá báðum þeirra. Viðmælandi minn sagðist ekki vera „svona 

týpískur leikskólakennari.“ Hafði ekki unnið mikið á leikskólum og komið að starfinu sem 

rekstraraðili með það að leiðarljósi að sjá það sem gott væri og kaus frekar að tala um 

verkefni en ókosti. „Ég sé allavega ekki mikla ókosti við þetta. Ég sé bara svona tækifæri.“ 
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Sagðist þó vel skilja að breytingar sem þessar gætu verið viðkvæmar fyrir fólk sem lengi 

hefði starfað saman. Þetta ætti sérstaklega við um leikskólahlutann. Auk þess væri þetta 

sérstaklega viðkvæmt í ljósi þess að leikskólastjórinn sem áður var starfandi hefði vikið við 

þessar breytingar. Smám saman sé þó allt á réttri leið. „Vegna þess að ég held að það sé ekki 

hægt að fara út í þessa stefnumótandi vinnu með fólki og reyna að fá fólk til að sjá tækifærin 

ef fólk er bara á bremsunni.“  

Fulltrúi foreldra sagðist ekki sjá neinn sérstakan ókost við sameininguna. Aðeins hafi verið 

skipt um yfirmann leikskólamegin, að öðru leyti sé allt óbreytt. Foreldrið taldi þó að nú ætti 

að gefast kostur á að samnýta starfsfólk betur en mögulega gætu kjarasamningar komið í veg 

fyrir það. „Þannig að ég held að ennþá sé í rauninni umhverfið ekki nógu þægilegt til þess að 

steypa þessu saman meðan þú hefur leikskólakennara í öðru systemi heldur en aðra kennara.“ 

Viðmælandi minn sagðist ekki verða var við mikla breytingu á skólastarfinu. „Ég sá ekki við 

sameininguna neitt benefit fyrir mig sem notanda þjónustunnar að þetta skipti mig einhverju 

máli.“ Gott samstarf hefði ætíð verið milli skólanna og því hefðu breytingar ekki verið miklar. 

„En vissulega finnur maður kannski að boðleiðirnar eru styttri.“ 

5.2.2 Frumkvæði að samrekstri,  markmið og tilgangur 

Allir viðmælendur mínir í skóla B sögðu að sveitarstjórnarmenn ásamt fræðsluyfirvöldum 

hefðu átt frumkvæðið að samrekstrinum og markmiðið hefði verið að hagræða í rekstri. Í 

kjölfar efnahagshrunsins voru skoðaðar ýmsar leiðir til sparnaðar innan skólakerfisins. Í 

kjölfar nemendafækkunar í grunnskólanum kom umræða um breytingar á rekstri skólans 

stjórnendum því ekki á óvart.  

Skólastjóri sagði að fyrir þau hefði þetta verið besta lausnin. „Og eins og ég segi svo setur 

maður sig í stellingar. Ætlar maður að taka þátt eða ekki. Og ég lít bara á þetta sem tækifæri 

til að þróa einhvern veginn öðruvísi skólastarf.“ 

Að sögn skólastjóra virtist almenn sátt ríkja um samreksturinn og ekki önnur markmið með 

sameiningunni en þau sem rædd voru opinberlega. Sameiningin hafi fyrst og fremst verið 

hugsuð sem hagræðing og markmið stjórnenda nú að auka tengslin milli leik- og 

grunnskólans „hafa meira flæði milli stofnananna“. Viðmælandi sagði ekki ætlunina að færa 

fimm ára börnin yfir í grunnskólann „heldur erum við að auka tengslin. Hafa meira flæði milli 

stofnananna. Það er heldur í rauninni ekki húsnæði hérna fyrir það. Þannig að það er kannski 



70 

svolítið sérstakt.“ Hvorki væri ætlunin að gera róttækar breytingar á skólastarfinu né stofna til 

meiri samvinnu við núverandi aðstæður.  

Aðstoðarleikskólastjórinn sagðist almennt hafa á tilfinningunni að sameiningar skóla væru 

gerðar með fjárhagslegan ávinning í huga. Yfirvöld hefðu með sameiningunni viljað samreka 

leik- og grunnskóla og viðmælandi áleit það hafa verið jafn mikinn hvata og mögulegan 

fjárhagslegan ávinning. Viðmælandi minn áleit launakostnað hafa lækkað eftir að samrekstur 

komst á. Hann sagðist að miklu leyti sjá um rekstur leikskóladeildarinnar með góðum 

stuðningi skólastjóra en vera bæði leikskóla- og aðstoðarleikskólastjóri „en á miklu lægri 

launum. Og maður svona setti þetta ekki fyrir sig fyrst. En ég finn að þetta hefur áhrif.“ 

Viðmælandi minn sagðist vera í mörgum hlutverkum og m.a. fara inn á deildir í afleysingar 

þegar þess gerðist þörf.  

Fulltrúi foreldra taldi einnig að hvatinn hefði fyrst og fremst falist í hagræðingarvon fyrir 

sveitarfélagið og nefndi í því sambandi rekstur sameiginlegs mötuneytis. Það markmið náðist 

þó ekki vegna fjarlægðar milli bygginganna og gera hefði þurft breytingar á skólalóð til að 

slíkt yrði hagkvæmt. „Ég gat ekki fundið neitt annað út en að þeir ætluðu að spara peninga á 

þessu.“ Viðmælandi sagði þó að það eina sem lagt var upp með í sameiningarferlinu hefði 

verið að sjá börnum og foreldrum fyrir sambærilegri þjónustu og því hafi foreldrar verið 

tilbúnir til samvinnu. 

5.2.3 Hvernig staðið var að framkvæmdinni 

Að sögn skólastjóra var áður en til sameiningar kom skipaður stýrihópur sem í sátu fulltrúar 

allra hagsmunaaðila. „Og þetta var svona hópur sem hittist mánaðarlega með ákveðið 

verkefnaskjal sem við unnum eftir.“ Skólastjórum beggja skólanna var sagt upp störfum. 

Skólastjóri grunnskólans var svo ráðinn til að stýra nýjum samreknum skóla og tók jafnframt 

við formennsku í undirbúningshópnum. 

Aðstoðarleikskólastjóri var þeirrar skoðunar að ágætlega hafi verið staðið að sameiningunni. 

„Ég reyndar þekki ekki alveg þegar þetta var, þegar ákvörðun var tekin og þegar 

skólastjórnendum var sagt upp. Ég veit ekki alveg hvernig það ferli var.“ Síðan var byrjað að 

vinna með foreldrum og starfsfólki í stefnumótun. Fulltrúi sveitarfélagsins stýrði þeirri vinnu. 

„Haldinn fundur þar sem allir fengu að segja sitt.“ Að mati aðstoðarleikskólastjóra var 

lýðræðislega staðið að sameiningarferlinu þó því sé hvergi nærri lokið. Sem dæmi má nefna 

að ekki hafði verið tekin ákvörðun um að breyta nafni skólans.  
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Að mörgu leyti erum við að vinna eins og hefur verið áður. Þetta er í rauninni bara 

ennþá leikskólinn og svo grunnskólinn. Og hérna mín skoðun er sú að það þurfi að 

fara miklu lengra með þessa hugsun ef við ætlum að ná árangri. 

Aðstoðarleikskólastjórinn taldi enn langt í að fólk væri tilbúið til að stíga út fyrir rammann og 

tileinka sér nýjan hugsunarhátt og vinnubrögð. „En hvað mig varðar þá er, þá held ég að það 

verði rosalega erfitt að fá starfsmennina með okkur. Vegna þess að fólk er einhvern veginn 

mjög fast í sínu hlutverki og sínum vinnustað.“ Mun auðveldara sé að fá fólk til samvinnu í 

skólum sem eru samreknir frá fyrsta degi.  

 

Allir starfsmenn byrja á þessum grunni. Og auðvitað bara detta þau inn í þennan 

hugsunarhátt strax. Þetta verður örugglega aldrei svona hérna. En þetta er 

auðvitað eitthvað sem má hafa til hliðsjónar. Þetta er hægt þarna. Við getum búið 

til okkar módel af því. 

Fulltrúi foreldra var þeirrar skoðunar að í heildina hefði framkvæmdin gengið vel og allir 

fengið eitthvað til málanna að leggja.  

 

Við vorum búin að gera okkur ljóst að það yrði þarna sameining. Má kannski segja 

í upphafi að við hefðum ekki viljað hana en af tvennu illu að skólinn yrði lagður 

niður eða eitthvað þá fannst okkur bara betra að taka sameininguna á meðan við 

sæjum ekki neina vankanta á henni. 

Viðmælandi áleit alla foreldra hafi gengið til samstarfsins með það í huga að láta gott af sér 

leiða en sagðist hafa skynjað að „það var einhver hræðsla meðal starfsfólks í leikskólanum“. 

Hann sagði þó að það hefði fljótt breyst og fólk farið að skoða á uppbyggilegan hátt hvaða 

möguleikar væru fyrir hendi. „Þannig að ég gat ekki fundið að fólk væri eitthvað að reyna að 

passa sitt. Það var svona meira bara að finna hvaða flötur væri bestur á þessu.“  

5.2.4 Hvernig til hefur tekist 

Skólastjóri sagði fólk almennt opið og jákvætt fyrir samrekstrinum og almenn sátt ríkti. „Fólki 

fannst þetta bara gott mál og spennandi og sér tækifærin.“ Í sameiningarferlinu ríkti öðruvísi 

andrúmsloft en á mörgum öðrum stöðum þar sem hinn kosturinn var í raun að leggja skólann 

niður og aka nemendum annað. Einnig skipti afstaða stjórnenda máli: „Ég tók strax þann pól í 

hæðina að þetta væri jákvætt fyrir skólastarfið. Fyrir þróun skólastarfsins. Og bara ekkert að 
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vera neitt að sýta. Ekkert að væla. Mér fannst ekki vera ástæða til þess. Mér fannst það 

tækifæri. Spennandi.“ Alltaf var þó meiri fyrirstaða leikskólamegin. „Og það er náttúrlega 

tregða í leikskólanum að við séum ekki að yfirtaka, skilurðu, að það er svona svolítið. Alltaf 

verið svolítil fyrirstaða.“ Fyrir nokkrum árum hafði grunnskólinn komið með hugmynd um 

samstarfsverkefni við leikskólann um máltöku og læsi „sem var nú ekki vinsælt“. Nú gefist 

loks tækifæri til slíks samstarfs. Viðmælandi ítrekaði þó að allt væri þetta viðkvæmara 

leikskólamegin.  

Skólastjóri taldi að á heildina litið hefðu ekki orðið verulegar breytingar á skólastarfinu en þó 

hefðu skapast meiri tengsl milli skólastiganna. Frá upphafi hafi verið ákveðið að skoða 

afmarkaða þætti skólastarfsins svo sem samvinnu um læsi. Þar hafi verið snertifletir beggja 

skólastiganna. Einnig væri nú meiri áhersla lögð á að tengja fjögurra og fimm ára börn inn í 

grunnskólann. 

 

Þau taka þátt í þemadögum. Þá erum við í rauninni oftast bara að tala um elsta 

hópinn. Stundum er það fjögurra ára líka og stundum auðvitað hafa verið allir. En 

það svona er mesta áherslan á að tengja saman skólahópinn eða elsta hópinn og 

grunnskólann. 

Hvað innra starf varðaði áleit skólastjóri ekki hafa orðið stórvægilegar breytingar. 

Leikskólabörnin tækju nú þátt í þemadögum en mest áhersla væri á þátttöku elstu barnanna þó 

stundum væru þau öll með. Samstarf leik- og grunnskólahluta væri ekki mikið enn sem komið 

væri en ætti sér helst stað í list- og verkgreinum og íþróttum auk þess sem leikskólabörnin 

kæmu í heimsóknir á bókasafnið. Skólastjóri sagði að nú væri að fara af stað þróunarverkefni 

í læsi milli leik- og grunnskólans. Í verkefninu tæki þátt skólahópurinn á leikskólanum og 

yngstu börn grunnskólans ásamt leik- og grunnskólakennurum. 

 

Það er í fyrsta skipti sem þau eru í raun og veru að vinna saman yfir lengri tíma í 

skipulagi og það er bara tilraunaverkefni. Við erum bara að prófa. Og það er 

náttúrlega tregða í leikskólaranninum að við séum ekki að yfirtaka skilurðu að það 

er svona svolítið alltaf verið svolítil fyrirstaða. 

Eitt af því sem yfirvöld horfðu á við sameininguna var hagræðing í rekstri, m.a. sameiginlegt 

mötuneyti. Þegar til kom reyndust aðstæður þó þannig að slíkt var ekki framkvæmanlegt að 

svo stöddu. Enn eru tveir matráðar starfandi. Matseðill og innkaup eru þó sameiginleg. 
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Draumurinn er að fá sameiginlega skólalóð, en allar breytingar kosta peninga. „Það þarf að 

gera breytingar. Það sem við náttúrlega bíðum eftir er að það verði breytingar á aðgengi. Þó 

svo að lóðirnar liggi saman þá er þetta, við þyrftum bara hlið á milli. Það mundi auðvelda 

allan samgang.“ 

Ákveðnar breytingar urðu þó á rekstri skólanna og að sögn skólastjóra varð breytingin meiri 

leikskólamegin. „Það sem breyttist er að þetta er náttúrlega bara ein stofnun þannig að öll 

innkaup fara hér í gegnum skrifstofu og við erum náttúrlega með húsvörð sem var ekki í 

leikskólanum.“ Skrifstofustjóri og húsvörður hafa fengið fleiri verkefni og þjónusta við 

leikskólahlutann hefur aukist. Varðandi annað starfsmannahald hafi ekki orðið miklar 

breytingar. „En við náttúrlega erfum alla starfsmenn og allt skipulag beggja vegna. Og hefur 

ekkert verið farið út í það neitt að breyta nema náttúrlega bara stjórnendum. Það var eina 

breytingin sem var í rauninni.“ Skólastjóri gerði þó ráð fyrir að í framtíðinni yrði meiri 

samvinna t.d. um sérkennslu.  

Aðstoðarleikskólastjóri sagði að helsta breytingin varðandi starfsmannahald væri sú að nú sé 

æðsti stjórnandi skólans í grunnskólabyggingunni og allir starfsmenn nú saman á starfs- og 

skipulagsdögum.  

 

En sko breytingin sem slík hvað varðar börnin er ekkert neitt rosalega mikil held ég 

sko. Hvað okkur varðar er það skólahópurinn eða þessi elstu börn sem hafa mest 

grætt á að hafa fengið að fara hérna yfir. Og svo hafa þau verið að fara svolítið 

bara í heimsóknir í tengslum við það að vera að fara í skóla á næsta ári. 

Slíkt fyrirkomulag er þó ekki nýtt af nálinni og tíðkaðist áður en sameinað var. Nú fara elstu 

börn leikskólans í tónmennt og íþróttir og það er breyting. „Og þetta er náttúrlega eitthvað 

sem við vissulega viljum auka.“ 

Viðmælandi sagði að menntunarstigið í leikskólahlutanum væri fremur lágt og það skapaði 

ákveðinn vanda. Stéttaskipting ríki innan hópsins. Ákveðinn hópur hafi þurft að leiða 

skólastarfið vegna sérstakra aðstæðna og því erfitt að taka við stjórninni. Hann sagðist hafa 

lagt á það áherslu að breyta með góðu, en sagði: „En það þarf auðvitað að verða svona 

hugarfarsbreyting hvað þetta varðar. Það þurfa að verða breytingar og maður finnur að fólk er 

ekki svona alveg tilbúið í það.“ Endurskoða þurfi allt skipulag í öllum deildum skólans, bæði 

leik- og grunnskólamegin. Ef það gerist ekki muni þau áfram halda sig í sama farinu.  
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Aðstoðarleikskólastjóri var þeirrar skoðunar að stjórnunarteymi skólans þyrfti að hafa meiri 

tíma til samráðs en þau væru nýbyrjuð að hittast vikulega til að setja meiri kraft í 

skipulagsvinnuna. Öll skipulögð samvinna leik- og grunnskólahlutans hafi hingað til snúist 

mest um heimsóknir elstu barna leikskóladeildarinnar í grunnskólahlutann. 

 

Það er í rauninni ekkert mikið meira en það. Auðvitað þurfum við líka að skoða, 

fyrir utan innra starfið, þá þurfum við líka að skoða t.d. að skoða allar hefðir. Alla 

þessa sérstöku daga. Við höfum rekist á það núna í vetur að við erum að halda 

kannski upp á sama daginn á sitt hvorum staðnum og vorum ekki beint svona búin 

að tala nógu mikið saman. Í staðinn fyrir að hafa kannski samnýtt húsnæði og gera 

þetta allt svolítið svona í einu. Gera saman já. Þannig að það er eitthvað sem þarf 

bara að, manni finnst vera helsta verkefnið að bara að henda öllu upp í loftið, sjá 

hvar það lendir og reyna svo að raða þessu aftur saman. 

Fulltrúi foreldra var þeirrar skoðunar að sameiningin hefði gengið vel og taldi að skipt hefði 

sköpum að skólastjóri grunnskólans hafi verið endurráðinn til að stýra sameinuðum leik- og 

grunnskóla. Almennt hafi ríkt ánægja með störf skólastjórans sem hafi frá upphafi verið 

farsæll í starfi. „Og ég held að það hafi slegið á efasemdarraddir hjá öllum.“ Og bætir við: 

„Þetta er bara smá viðbót.“ Viðmælandi minn áleit skólann ekki hafa orðið fyrir skakkaföllum 

við sameininguna og sagðist lítið sjálfur hafa orðið var við hana. „Það er bara kominn þarna 

annar starfsmaður í staðinn fyrir leikskólastjórann og allt rúllar eins.“  

Fulltrúi foreldra nefndi sem dæmi um breytingar að nú sé boðið upp á sama hádegismat á 

báðum stöðum. „Þannig að ef maður á krakka á báðum skólastigum þá er ágætt að vita að það 

var fiskur hjá þeim báðum. Þú veist, það er fínt.“ Einnig væri nú meiri samgangur milli leik- 

og grunnskólahlutans og nefndi bókasafnsheimsóknir sem dæmi um slíkt.  

 

Ég hugsa að leikskólanum finnist minna mál að fara yfir núna heldur en var áður. 

Þetta þarf ekki að vera eins mikið planað held ég eins og var. Ég held að maður 

fylgist kannski ekki svo mikið með því sem foreldri. Maður er ekki var við þetta 

svona dags daglega starf en mig grunar það að það sé svo.  
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5.2.5 Almenn afstaða til samrekstrar 

Skólastjóri sagðist lítið hafa þekkt til leikskólastarfs og fundist áhugavert að kynnast 

hugmyndafræði leikskólans og taldi leik- og grunnskóla leggja áherslu á svipuð gildi þó 

skipulagið sé ólíkt. 

 

Ég hef aldei haft skoðun á því hvað ætti að gera á leikskóla, en ég hef það núna. 

Það breyttist. Mér finnst við vera, það eru ónýtt tækifæri finnst mér í þessu 

þroskaferli hjá krökkum. Það er svo margt sem þú getur lagt inn strax í upphafi sem 

þú ert kannski að berjast við þegar þau eru orðin eldri. 

Skólastjóri sagðist vilja að búið væri að hugsa til enda hvert markmið samrekstrar sé og hvert 

sé hlutverk skólans eftir að sameiningarferli lýkur. Þau hafi fengið nokkuð frjálsar hendur 

með framkvæmd skólastarfsins. „En það er bara þessi ytri rammi sem er alltaf að trufla mann. 

Og það hefði þurft að hugsa það miklu lengra.“ Gera hefði þurft ákveðnar breytingar áður en 

farið var út í samreksturinn.  

 

Að mínu mati hefði ekki átt að fara út í þessar sameiningar fyrr en það hefði verið 

búið að fara miklu meira í gegnum ferlana þar og eins og ég er að tala um við erum 

að ráða starfsfólk á mismunandi starfstöðvar í stað þess að ráða bara starfsfólk svo 

flæðir það bara á milli. Það er ekki þannig. 

Grundvallarmunur er að mati skólastjóra á því að sameina leik- og grunnskóla og að vera með 

samrekna stofnun frá upphafi. „Það er erfitt að brjóta hefðirnar og það er ekki einhvern veginn 

maður stígur ekki skrefið til fulls. Það er svolítið þannig. Svona aðeins að láta þetta vaxa 

upp.“ Þetta áleit skólastjóri trufla ferlið. „Þú bara gerir það ekkert með einu pennastriki að 

breyta því. Það tekur tíma.“ 

Skólastjóri sagðist ekki hafa fastmótaðar skoðanir á því við hvaða aldur væri æskilegast að 

gera skil á skólagöngu barna en áleit að hægt væri að byrja að kenna þeim fyrr en nú er gert. 

„Mér finnst kannski bara að þetta megi alveg flæða svolítið.“ Almennt þurfi skólakerfið að 

vera einstaklingsmiðaðra. „Við erum svo föst í að miða allt við aldur, ekki þroska. Heldur 

bara að leyfa börnunum að vera svolítið á sínum forsendum. Við erum alltaf með þau í 

þessum hólfum. Það er spurning hvort að það sé rétt.“ Samreksturinn hafi leitt til meira flæðis 

milli elsta leikskólahópsins og grunnskólans og leik- og grunnskólakennarar vinni nú þéttar 

saman. En skortur á fagmenntuðu fólki leikskólamegin standi svolítið í vegi fyrir því.  
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Skólastjóri sagðist lítið hafa velt því fyrir sér hvaða breytingar hann vildi sjá á skólakerfinu en 

taldi eðlilegt að miða skólaskyldu við 18 ára aldur þó að skólakerfið væri e.t.v. ekki reiðubúið 

til þess. Hann sagðist einnig hafa velt því fyrir sér hvers vegna nemendur væru ekki 

útskrifaðir 18 ára úr framhaldsskólanum. „En það þarf náttúrlega óskaplega mikið að breytast 

áður en þetta getur orðið að veruleika. Eins og ég segi, ég er ekki með fastmótaða skoðun á 

því.“ 

Aðstoðarleikskólastjórinn var þeirrar skoðunar að grundvöllur sé fyrir samrekstri leik- og 

grunnskóla en viðhorf fólks skipti mestu máli um hvernig til tekst. „En þar sem ég hef komið 

að þar sem skólar og leikskólar eru svona að tala saman upp á þetta upp á skilin að gera þá 

finnst mér hafa vantað ofboðslega mikið upp á samvinnu.“ Töluvert vanti einnig upp á stefnu 

í þessum málum, t.d. varðandi hlutverk leikskólans. Vel sé hægt að koma á samvinnu milli 

skólastiganna hvort sem þau eru samrekin eða ekki og samræðan sé þar lykilatriðið. Að mati 

viðmælanda ætti ekkert að vera í veginum fyrir því að fimm ára börn fari í grunnskóla að því 

tilskildu að þau fái að halda því sem þau hafa verið að gera í leikskólanum um leið og eitthvað 

nýtt bætist við sem tengist grunnskólanum. Aðstoðarskólastjórinn var þeirrar skoðunar að 

skilin ættu að vera þar sem þau eru nú eða færast niður um eitt ár. Ýmislegt þurfi þó að 

breytast grunnskólamegin ef börn ættu að byrja svo ung í grunnskóla.  

Aðstoðarleikskólastjóri sagði viðhorf sín til samrekstrar hafa breyst þar sem hann hafi lítið 

þekkt til grunnskólastarfs og þeirra möguleika sem það býður upp á. Þó beri að hafa í huga að 

hvert sameiningarmál sé einstakt. Í þeirra tilfelli séu fjölmörg tækifæri fólgin í sameiningunni. 

Þau felist m.a. í samnýtingu húsnæðis þar sem nóg pláss er í grunnskólanum sem auk þess er 

lítill og þægilegur.  „En svona yfir höfuð þá held ég að ég verði bara að svara því þannig að ég 

sé þetta bara sem tækifæri og þetta hefur já ég held þetta hafi svolítið breytt afstöðu minni 

eftir að hafa byrjað hérna. Ég held það.“  

Aðstoðarleikskólastjóri sagðist almennt vilja sjá meira samstarf milli fagstétta og að búinn 

verði til samstarfsgrundvöllur milli leik- og grunnskólakennara. „Þannig að það verði ekki 

þessi gjá á milli eins og virðist vera. Einn hópurinn að tala um hinn og svo á móti einhvern 

veginn og vantraust í gangi skilurðu.“ Vinna mætti á heildstæðari hátt en nú er gert. Þrátt fyrir 

að vinnubrögð séu að einhverju leyti ólík, sem geti verið hindrun, þá geti þessi skólastig unnið 

betur saman og það sem til þurfi sé fyrst og fremst hugarfarsbreyting. 
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Fulltrúa foreldra fannst mikilvægt að ekki væri farið í sameiningar leik- og grunnskóla undir 

þeim formerkjum að skerða ætti þjónustu. Foreldrar væru reiðubúnir að verja sína hagsmuni 

og því þurfi að vera ljóst að hagræðing náist án þess að þjónusta skerðist. Niðurstaða 

sameiningarferlis geti í einhverjum tilvikum verið sú að segja þurfi upp fólki og starfið geti 

orðið erfiðara fyrir starfsfólk stofnunarinnar og reynt á innviði hennar. Ef allir væru 

meðvitaðir um að verið væri að finna bestu leiðina við tilteknar aðstæður án 

þjónustuskerðingar taldi foreldrið fólk reiðubúið að leggja sitt af mörkum. „Þá held ég að fólk 

fáist í rauninni í lið með þeim til þess að vinna að og finna leiðir til að betrumbæta.“  

Viðmælandi minn sagðist hafa verið opinn fyrir þessu fyrirkomulagi strax frá byrjun og 

viðhorf sín hafi ekki breyst. „Ég stórefa að það hafi sparast miklir peningar við þetta. Ég sé 

ekki hvaðan þeir ættu að koma.“ Viðmælandi sagðist ekki í nokkrum vafa um að þetta hefði 

skapað meira álag á skólastjóra sem þyrfti nú að vera á báðum stöðum og sé horft á þetta út 

frá einkafyrirtækjarekstri sjái hann ekki hvar sparnaðurinn liggi. Jákvæðir möguleikar geti þó 

verið fólgnir í samvinnu en þeir möguleikar hljóti að geta verið til staðar þó ekki sé sameinað. 

Sameining sé því ekki lykilatriðið í sjálfu sér til að ná fram samlegðaráhrifum. 

Fulltrúi foreldra sagðist þeirrar skoðunar að núverandi kerfi væri ekki endilega það eina rétta. 

„Því að ég held að þetta snúist fyrst og fremst um í rauninni námið sem slíkt en ekki hvað 

stigið heitir eða kerfið heitir.“ Árangur nemenda ætti að ráða för og keppt að því að ná sem 

mestum árangri á sem stystum tíma. Viðmælandi minn var þeirrar skoðunar að stytta mætti 

framhaldsskólann til samræmis við það sem tíðkast í sumum nágrannalanda okkar og taldi að 

í því gæti falist hagræðing. Einnig mætti skoða hvort færa ætti skólaskyldu upp í 18 ár til jafns 

við sjálfræðisaldur ungmenna.  

5.3 Skóli C 

Skóli C hefur frá upphafi verið samrekinn leik- og grunnskóli. Skólinn er í ágætu húsnæði 

sem er opið og rúmgott. Skólastofur fimm og sex ára barna eru samliggjandi en eldri 

nemendur eru í skólastofum sem eru í sér húsnæði.  

5.3.1 Kostir og ókostir við samrekstur 

Skólastjóra fannst helsti kosturinn við samrekstur „þessi heildstæða sýn á barnið. Að þekkja 

barnið og fjölskyldu þess í þessu samfélagi. Mér finnst það vera fyrst og fremst kosturinn.“ 

Skólastjóri nefndi einnig aðra þætti t.d. hagræðingu en segir að í sínum huga séu börnin og 

fjölskyldur þeirra aðalatriðið.  
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Þegar spurt var um ókostina við samreksturinn nefndi skólastjóri nokkur atriði sem hafi reynst 

„töluverð áskorun“. Þau tengist ekki börnunum beint en lúti að ytri umgjörð skólastarfsins. 

„Inngjafirnar þær koma frá þremur stöðum, svona bara hvað má og hvað má ekki.“ 

Samreksturinn kalli á mikið samstarf við fræðsluyfirvöld en einnig við aðra leik- og 

grunnskóla og sitja stjórnendur skólastjórafundi beggja skólastiganna. Auk þess þurfi að huga 

að endurmenntun fyrir allan starfsmannahópinn. Rammarnir varðandi kjör starfsmanna eru 

ólíkir auk þess sem gera þarf skóladagatal fyrir bæði skólastigin. Skólinn fékk þó leyfi 

fræðsluyfirvalda fyrir eigin útfærslu sem hefur auðveldað alla skipulagningu t.d. varðandi 

sameiginlega starfsmanna- og vinnufundi. „Já, flækjustigið er stórt hjá okkur en gerir það ekki 

bara að við fáum fleiri hugmyndir og við fáum að kynnast fleira fólki. Og þannig að hérna við 

lítum bara á þetta sem verkefni til að leysa.“ Skólastjóri sagði að starfsfólk skólans upplifði nú 

í minna mæli samreksturinn sem hindrun fyrir skólastarfið og kjósi fremur að kalla verkefni 

sín áskoranir og líti þar með á tækifærin sem í verkefnunum felast. Skólastjóri benti á að eitt 

af því sem þau hefðu þurft að endurskoða væru ýmsar hefðir sem tengdust hvoru skólastigi 

fyrir sig. Auk þess reyndi starfsfólk skólans að skapa sínar eigin hefðir sem spryttu upp úr 

nýju rekstarformi. Það leiddi stundum til þess að þeim finnist þau vera að „gera of mikið“. 

Aðstoðarleikskólastjórinn sagði að samvinnan milli skólastiganna leiddi almennt til aukins 

skilnings og til yrði þekking sem kæmi skólastarfinu til góða.  

 

Það eru þessi þverfaglegu vinnubrögð og þekking sem skapast. Þá er ég að hugsa 

um börnin og kennara auðvitað líka. Það verður meiri þekking á milli og fólk skilur 

betur hvert annað. Og þetta skapar öryggi hjá börnum, foreldrum og okkur. Við 

eigum börnin lengur. Ég, sem leikskólakennari að mennt, finnst það svo miklu máli 

skipta. 

Aðstoðarleikskólastjórinn sagðist ekki sjá neina sérstaka ókosti við samreksturinn. „Ég held 

að það sé bara eitthvað hugarfar ef einhver sér það. Mér finnst þetta eiginlega bara kostir bæði 

faglega og auðvitað geta verið rekstrarlega líka kosir ekki síður.“ Viðmælandi nefndi að 

einstaka kennarar hefðu verið ráðnir að hálfu leyti á hvort skólastig og það skapaði ákveðna 

togstreitu þar sem þeir sem hafa grunnskólamenntun kysu fremur að starfa eftir kjarasamningi 

grunnskólakennara vegna starfstilhögunar, m.a. hvað varðar jóla-, páska- og sumarleyfi.  

Aðstoðargrunnskólastjóra fannst kostur að skilin milli fimm og sex ára mást að mestu út í 

samreknum skóla og hægt „að prófa hluti sem við næðum ekki fram annars staðar“. 
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Snertifletir leik- og grunnskólans séu mestir milli fimm og sex ára barna og markvisst unnið 

að því að efla tengsl skólastiganna. „Þessi skil milli skólastiga verða nákvæmlega engin. 

Börnin fari í sumarfrí og koma svo aftur í skólann þar sem þau þekkja starfsfólkið og alla 

umgjörð skólastarfsins.“ Viðmælandi taldi of mikið gert úr stökkinu milli leik- og grunnskóla 

og áleit að almennt vinni skólastigin vel saman. Styrkleikarnir í samreknum skóla felist í 

auknu samstarfi starfsstétta og flæði þeirra milli skólastiganna. Þetta ætti sérstaklega við um 

list-, verkgreina- og íþróttakennara, sem færðust milli ólíkra kerfa og leikskólabörnin nytu 

góðs af því.  

 

Þannig að þau fá sitt lítið af hverju en samt svona þessa, hvað á ég að segja, þessa 

hlýju og umhyggju sem þarf náttúrlega inni í leikskóladeildum og svona þennan 

ramma sem þarf að vera til staðar. Við náum svona að hrista upp en samt höldum 

við í dálítið rótgróin gömul gildi um leikskólastarf. 

Þar sem skólinn hefur verið samrekinn leik- og grunnskóli frá upphafi valdist til starfa fólk 

með sömu sjónarmið og hugsjónir varðandi skólastarfið. Það skipti máli.  

 

En ég held það skemmi alls ekki fyrir að hafa þessar ólíku fagstéttir og foreldrar 

geti sent og sótt börn sín í sama skólann. Það hljóti að vera hið besta mál fyrir alla 

aðila. Við erum mjög stolt allavega af okkar starfi og ég held það hafi tekist bara 

mjög vel til. Mér finnst líka mikill kostur fyrir þessar ólíku fagstéttir að fá að 

kynnast hver annarri innan sömu stofnunarinnar og aðeins að fá hugmyndir. 

Kostirnir felast einnig í þeim fjölmörgu snertiflötum sem hægt er að skapa milli leik- og 

grunnskóla þar sem tækifæri gefast til gagnkvæmra kynna og aukinnar samvinnu barna og 

fullorðinna þvert á skólastigin.  

 

Og svo eru náttúrlega miklir kostir eða við vinnum mikið í gegnum þessar smiðjur 

okkar og þá ruglum við starfsmannahópnum og barnahópnum mjög mikið. Oft eins 

og núna eru 5, 6 og 7 ára saman og það eru grunn- og leikskólakennarar með þann 

hóp og ekkert endilega þeirra umsjónarkennarar eða leikskólastarfsmenn heldur 

kannski bara einhver sem er búinn að vera að vinna með 6. bekknum kominn 

þangað inn og þarna sé ég mikinn og skemmtilegan snertiflöt milli leikskólabarna 

og grunnskólabarna.  
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Í skólanum vinna grunnskólakennarar samkvæmt bókun 5 í kjarasamningi grunnskólakennara 

(2.5.2.1) sem gerir það að verkum, að sögn stjórnenda, að skólastarfið er ekki eins tímamælt 

og yfirvinna dreifist jafnt yfir árið. Það léttir alla skipulagningu. Viðmælanda fannst 

spennandi að skoða betur þá möguleika sem í þessari bókun felast en viðmælandi minn var 

þeirrar skoðunar að kjarasamningurinn sé ákveðin hindrun.  

 

Það er bara þannig að það er náttúrlega langur vegur á milli 

leikskólakjarasamnings og grunnskólakjarasamnings þó launin í grunninn séu 

ekkert kannski svo ólík. En viðvera með börnum er gjörólík og tími til undirbúnings 

er gjörólíkur og bara umgjörð kjarasamningsins er allt önnur. 

Þetta leiddi til þess að flókið reyndist að koma á samstarfi milli þeirra starfsmanna sem sinna 

fimm og sex ára nemendum sem leiddi til minni samvinnu þessara hópa. Starfsmenn nýti því 

m.a. kaffitímana óspart til samvinnu. „Það mundi ég segja að væru, ja ókostir, kannski 

svolítið stórt orð yfir þetta en það er svona svolítil hraðahindrun eða svona svolítil hindrun hjá 

okkur.“ Vinnutímaskilgreiningar grunn- og leikskólakennara eru ólíkar, t.d. varðandi jóla-, 

páska- og sumarleyfi. Viðmælandi sagði að um þetta sé fólk meðvitað.  

Fulltrúi foreldra sagðist ekki sjá neina sérstaka galla við samrekstur leik- og grunnskóla og 

foreldrum falli fyrirkomulagið vel. „En þegar við förum að hanna og vinna í nýjum skóla þá 

viljum við halda þessu. Þá vilja allir foreldrar halda þessu.“ Foreldrið sagði að starfsfólkið 

nýttist betur og ef eitthvað kæmi upp á þá væru fleiri í húsinu „og það er öðruvísi starfsfólk“. 

Meiri mönnun fylgir leikskólanum og foreldrið áleit sex ára börnin græða sérstaklega á 

samrekstrinum. Auk þess upplifi börnin í hverfinu að þau tilheyri stórum barnahópi og hverfið 

verði þannig ein heild. „Ég held að það sem lærist meira er bara virðing fyrir öllum 

aldurshópum.“ Því tapi enginn á þessu rekstrarformi. 

Fulltrúi foreldra var þeirrar skoðunar að eini gallinn við samrekstrarformið væri að nú þyrftu 

foreldrar að velta fyrir sér hversu langt sumarleyfi ætti að gefa börnunum áður en þau færast 

milli skólastiga. „Því þau mega fara aftur í leikskólann. Og mér finnst það bara synd að fara í 

sumarfrí, aftur í leikskólann og svo bara beint í næstu stofu.“ 

 

Þannig að ég er svona að velta fyrir mér hvernig ég geti leyft honum að upplifa 

þetta. Að hann sé að fara á eitthvað nýtt þrep. Og það er svolítið krafa hérna frá 

foreldrum að það yrði svona hálfgerð leikskólaútskrift. Svona til þess aðeins líka að 

fá á tilfinninguna að þú sért að fara eitthvað. Eitthvað næsta stig sko. 
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5.3.2 Frumkvæði að samrekstri, markmið og tilgangur 

Skólastjóri sagði að frumkvæðið að stofnun skólans mætti að miklu leyti rekja til foreldra. 

Stjórnmálamenn voru opnir fyrir þeirri hugmynd að flétta saman þjónustu leikskóla, 

grunnskóla og frístundastarfsemi og farnir að velta fyrir sér hvernig skapa mætti meiri 

samfellu milli skólastiganna. Auk þess hafði slíkt verið til umræðu meðal foreldra og í 

samtökum þeirra. „Átökin voru um það hversu hátt skólinn ætti að fara en ekki rekstrarformið 

sem slíkt.“ Sú samræða sem var milli foreldra og fræðsluyfirvalda leiddi til þess að ákveðið 

var að stofna samrekinn leik- og grunnskóla. 

 

Þannig að þetta sprettur í rauninni af bara aðstæðum líka. Svo gengur þetta 

ljómandi vel. Og bara foreldrar í bara sjöunda himni og átta sig á að það er ekkert 

hættulegt að vera með þriggja ára barn nálægt 10 ára barni og öfugt. 

Það sama á við um starfsmannahópinn. Starfsstéttunum stendur ekki stuggur hverri af annarri 

þegar þær kynnast og gagnkvæm þekking myndast. Sameiginleg ákvörðun hafi verið tekin af 

öllum hagsmunaaðilum um að skólinn yrði ekki slitinn í sundur þó nemendum fjölgaði.  

Skólastjóri var þeirrar skoðunar að allt hefði verið uppi á borðinu við stofnun skólans. „Ég 

held að það hafi fyrst og fremst verið þjónusta, skólaþjónusta inn í hverfið. Já og ég meina ef 

það er eitthvað dulið að gera það meira eftirsóknarvert að búa hérna. Allt er þetta pólitík.“  

Aðstoðargrunnskólastjórinn tók undir þá skoðun að fræðsluyfirvöld hefðu lengi haft mikinn 

áhuga á auknu samstarfi leik- og grunnskóla. 

 

Ég var nú síðast á fundi fyrir viku síðan og þá var enn verið að ræða um þennan 

samvinnuvettvang leik- og grunnskóla. Að við þyrftum að ganga lengra og þar voru 

pólitíkusar og embættismenn úr ráðinu og af sviðinu sem að tala enn mjög grimmt 

fyrir þessu. 

Viðmælandi sagði að stjórnmálamenn, bæði úr meiri- og minnihluta, hefðu reynt að eigna sér 

hugmyndina að stofnun skólans en tók undir þau sjónarmið að markmiðin hefðu fyrst og 

fremst verið að veita þjónustu í hverfinu. „En pólitíkin hefur mikinn áhuga á þessu.“ 

Fulltrúi foreldra sagði að foreldrar hafi ekki verið settir mikið inn í tilgang og markmið. „En 

það gaf sig sjálft að þetta var sparnaðarráð. Þarna var bara ráðinn einn skólastjóri.“ 

Hagræðing í starfsmannamálum hefði þó ekki bitnað á skólastarfinu. „Þannig að ég held að 
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við sem foreldrar höfum ekki orðið vör við sparnaðinn sem slíkan. Þetta er ekki eitthvað sem 

kom niður á gæðunum. Þannig að það held ég að hafi verið tilgangurinn.“ Fulltrúi foreldra var 

einnig þeirrar skoðunar að allt hafi verið uppi á borðinu við stofnun skólans. „Það voru alveg 

heiðarleg vinnubrögð sem áttu sér stað í viðkomandi hópi.“  

5.3.3 Hvernig staðið var að framkvæmdinni 

Skólastjóri sagði að framkvæmdin hefði gengið hratt. „Hún skapaðist af aðstæðum. Þetta var 

íslenska leiðin og okkur bara treyst fyrir þessu. Það má eiginlega segja það. En þau vildu 

okkur öll ofboðslega vel.“ Skólastjóri hafði stuðningshóp sér til halds og trausts sem hittist 

nokkrum sinnum. Skrifa varð sýn fyrir nýja skólann og ráða starfsfólk. En tíminn var naumur. 

„Þetta var of stuttur tími ef það mætti segja sem svo.“  

Yfirvöld sáu um byggingu skólahúsnæðisins og fjámálahliðina, sem var flókin. Skólastjóri sá 

um faglegu hliðina og fór m.a. í heimsóknir til að kynna sér leikskólastarf. „Af því nú átti 

maður að fara að byggja upp leikskólastarf og vera faglegur leiðtogi.“ Óljóst var hver hefði átt 

að styðja við stofnun skólans í upphafi þar sem það féll undir þrjú svið og óljóst hver ætti að 

eiga frumkvæði að samstarfi. Ekki hefði verið ljóst við hvern ætti að ræða og hvar ætti að leita 

upplýsinga. „En smám saman myndaðist þessi þekking og það urðu engin stórslys.“ Smátt og 

smátt komst form á samstarfið og í framhaldinu voru haldnir fundir þar sem ferlið var gert 

upp til að draga mætti af því lærdóm. 

Aðstoðarskólastjórarnir tóku undir orð skólastjóra og sögðu að framkvæmdin hefði verið 

hröð. Aðstoðarleikskólastjóri sagði: „Það urðu ekki miklar diskúsjónir hjá okkur stjórnendum 

né annað því það var svo bara eiginlega opnað korter í. Það var íslenska leiðin. Húsnæðið var 

ekki tilbúið og við skúruðum okkur hérna inn.“ Skólastarfið hófst um mánaðamótin ágúst til 

september þó aðstaða væri ekki fullbúin og ætti eftir að semja námskrá skólans. Hyggjuvitið 

og reynslan voru látin ráða för í byrjun. „En það var, já, þetta var íslenska leiðin. Eins og að 

opna stórmarkaðinn og svona raða í hillur nóttina áður.“ 

Það voru foreldrar í hverfinu, ásamt fræðsluyfirvöldum, sem áttu frumkvæði að stofnun 

skólans. Foreldrar höfðu kallað eftir skólaþjónustu sem ekki var fyrir hendi innan hverfisins. 

Undirbúningshópur var stofnaður og upp úr þeim hópi spratt foreldrafélag skólans. Fulltrúi 

foreldra var með í undirbúningshópnum strax frá upphafi. Foreldrið sagði að fræðsluyfirvöld 

hefðu haldið vel á málum frá byrjun. Um leið og skólastjóri var ráðinn bættist hann í hópinn 

og kallaði eftir samráði við foreldra. Foreldrar voru því með í stefnumótunarvinnunni frá 

byrjun.  
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5.3.4 Hvernig til hefur tekist 

Skólastjóri var þeirrar skoðunar að almennt hefði vel tekist til. „Það hefur bara tekist rosalega 

vel til. Hins vegar er náttúrlega ekki gefið nóg inn í rekstur á nýjum skóla. Það er ýmislegt 

sem ekki er hægt að reikna í módeli. Þú færð nákvæmlega sama rekstrarfé. Bara eins og 

aðrir.“ Að sögn skólastjóra var t.d. ekki gert ráð fyrir nægilegu fjármagni til kaupa á 

kennslugögnum. Aftur á móti var stjórnunarkvóti skólans aukinn og þar með viðurkennd 

þörfin á fjármagni vegna uppbyggingarstarfs.  

Skólastjóri var þeirrar skoðunar að með því að reka í einni stofnun leik- og grunnskóla 

skapaðist meiri skilningur milli starfshópa. „Það er óneitanlega eðli, ég veit ekki hvort ég á að 

segja eðlismunur. Ég meina grunnskólafólkið er náttúrlega óneitanlega mest niður njörvað af 

ytri römmum.“ Stjórnendur lögðu áherslu á að ólíkir starfshópar myndu vinna vel saman og 

skólastjóri sagði það skapa virðingu, þekkingu og heildartilfinningu. Að mati viðmælanda 

væri mikill ávinningur af því að fagstéttir ynnu saman. „Við trúum á þessa aðferð með börn. 

Ef þú getur talað um það sem þú ert að læra og gera og heyra hugmyndir þínar þá skilur þú 

betur það sem þú stendur fyrir.“  

Skólastjóri sagðist hafa upplifað mikið frelsi varðandi allt skipulag, sérstaklega í byrjun. 

Starfið krafðist mikillar og stöðugrar samræðu en ekki stífs fundaramma. Eftir því sem starfið 

mótaðist og starfsmönnum fjölgaði mótaðist og þróaðist einnig samstarfið milli starfsfólks á 

báðum skólastigum og færðist í fastari skorður. Stjórnendur sögðust funda vikulega með 

hverri fagstétt fyrir sig „til þess að skynja húsið.“ Skólastjóri sagði samstarfið að mörgu leyti 

flókið og auk reglulegra funda hittist ýmsir hópar og eigi með sér óformlegt samstarf. Það 

gerir það að verkum að „þau eru alltaf í þessu samtali“. Auk reglulegra funda skólastjóra var 

samstarfi þannig háttað að haldnir voru kennarafundir, teymisfundir þar sem 

listgreinakennarar vinna saman, deildafundir og svokallaðir þverfundir.  

 

Síðan eru svona aukaundirbúningsfundir, sem eru stundum skipulagðir og stundum 

óskipulagðir, að undirbúa smiðjur. Af því þar erum við með, þar breytist þetta. Þar 

getur sá sem kennir fjögurra ára kennt sex ára. Það getur allt mögulegt gerst þar. 

Og það er rosa áskorun í því stjórnunarlega. Ég meina það er áskorun hérna bara 

milli fimm og sex ára. 

Kennarar fimm og sex ára barna vinna saman í teymi. Slíkt getur verið flókið skipulagslega 

þar sem þessir aldurshópar tilheyra sitt hvoru dagskipulaginu. Til einföldunar eru fimm ára 
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börnin látin fylgja sama skipulagi og sex ára börnin „við höfum látið sex ára stundatöflurnar 

fylgja grunnskólahrynjandi. Það eru íþróttir, sund og frímínútur með þeim og svona.“ 

Undirbúningstími kennaranna, sem eru með fimm ára börnin, er ekki alltaf á sama tíma og 

undirbúningstími kennara sex ára barnanna. Þó hefur tekist að ná samstarfi milli þessara 

starfsmanna. „Að þær hafa náð því af því það er bara ein hurð á milli og þær eru það fáar og 

það er svona með sama fyrirkomulagi og fyrst, svolítið amöbukennt.“ Kennarar fimm og sex 

ára barna vinna saman að starfendarannsókn og sameiginlegur undirbúningur þeirra snýst um 

að skipuleggja viðfangsefni þar sem báðir aldurshóparnir fá tækifæri til að velja sér 

viðfangsefni að eigin frumkvæði. 

 

Og þá myndast svolítið þessi andardráttur. Það var pínulítið markmið þeirra að í 

fyrsta lagi að átta sig á börnunum en geta svolítið horfst í augu í rýminu saman. Að 

vera í sama rými án þess að vera í sama skipulagi. Ofsalega skemmtilegt. 

Afraksturinn verður uppspretta samræðna milli kennaranna. Skólastjóri sagði áskorun felast í 

því að skipuleggja samstarf kennara fimm og sex ára barna. Mun einfaldara hefði verið að 

finna flöt á samstarfi kennara sjö og átta ára barna vegna þess að vinnutímaskilgreiningar 

þeirra kennarahópa væru þær sömu.   

Aðstoðarskólastjóri leikskólahlutans sagði stjórnendur hafa tekið um það meðvitaða ákvörðun 

að ræða um skólann sem eina heild og sagði að sér fyndist aðalbreytingin ekki snúa að 

börnunum. Þó að samvinna væri meiri milli aldurshópa og aldursspönnin breiðari lyti 

breytingin meira að faglegu starfi. Viðmælandi minn sagðist nú upplifa sig sem hluta af stærri 

faglegri heild.  

Aðstoðarskólastjóri grunnskólahlutans var þeirrar skoðunar að vel hefði tekist til og að allir 

væru stoltir af skólanum. Skólinn tæki örum breytingum og mikil gerjun ætti sér stað sem 

m.a. skapaðist af ólíkri menningu fagstéttanna.  

Nægt framboð var af starfsfólki þegar skólinn tók til starfa og þau fái ávallt vel menntað fólk 

til starfa. „Það er ofboðslega hátt menntunarhlutfall hérna og bakgrunnur starfsfólksins er 

ofboðslega ólíkur sem við teljum vera gríðarlegan kost fyrir barnið.“ Viðmælandi sagði 

skólastjóra hafa komið sýn sinni á skólastarfið skýrt til skila og taldi það eiga stóran þátt í því 

hversu vel til hefði tekist. „Sú sýn hefur komist ofboðslega skýrt inn í hópinn um svona 

lifandi og skemmtilegt skapandi starf þar sem barnið er í brennidepli og styrkleikar barnanna 
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fá að njóta sín. Þau fá að njóta sín á eigin forsendum.“ Einnig hefði vel tekist til við að byggja 

upp heildstæða þjónustu með aðkomu ólíkra fagstétta. 

 

En ég held það skemmi alls ekki fyrir að hafa þessar ólíku fagstéttir og foreldrar 

geti sent og sótt börn sín í sama skólann. Sama þó þau séu tveggja ára eða tólf ára. 

Að það hljóti að vera hið besta mál fyrir alla aðila. Við erum mjög stolt alla vega af 

okkar starfi og ég held það hafi tekist bara mjög vel til. Mér finnst líka mikill kostur 

fyrir þessar ólíku fagstéttir að fá að kynnast hver annarri innan sömu 

stofnunarinnar og aðeins að fá hugmyndir. 

Vinna að nýrri aðalnámskrá er dæmi um verkefni sem starfsmenn beggja skólastiga taka þátt 

í. Viðmælandi sagði að skólinn hefði sérstöðu í þeirri vinnu vegna samrekstrarins. 

 

Og hérna auðvitað er nálgun þessara starfsstétta á barnið ólík. En við viljum samt 

meina að það séu fleiri þættir sem sameina heldur en sem sundra. Því ef við 

mundum tala of mikið þannig hér að þá væri ansi dökkt yfir okkur.  

Viðmælandi sagði að betur gengi nú en áður að koma sameiginlegum skipulagsdögum fyrir á 

skóladagatalinu. Það áleit hann til góðs því þannig næðist samstarf allra fagstétta. „Sko við 

höfum sett þetta upp þannig að þegar það eru starfsdagar hér þá er allur skólinn lokaður. 

Grunnskólakennarar hafa þessa fimm en leikskólakennarar sex. Sem betur fer segi ég.“ 

Frístundastarfsmennirnir eru einnig með á þessum sameiginlegu starfsdögum þar sem leyfi 

fræðsluyfirvalda fékkst til breytingar á skóladagatali á þann hátt að boðið er upp á 

frístundastarf á vetrarleyfisdögum í stað þeirra daga sem falla niður þegar sameiginlegir 

skipulagsdagar eru. Með þessu móti nást fimm dagar árlega sem allir starfsmenn hafa til 

sameiginlegrar vinnu. „Það er náttúrlega allt of lítið en það er sú umgjörð sem við höfum.“  

Fyrir utan þennan tíma gefast ekki mörg tækifæri til sameiginlegra funda. 

„Grunnskólakennarar hafa náttúrlega mikið meira svigrúm. Þeir hafa kennarafundi og 

teymisfundi fasta inni á töflu.“ Viðmælandi benti á að ekki væri hægt að losa 

leikskólakennara til meira samstarfs nema með auknum fjárframlögum. Skólinn hafi sérstöðu 

sem taka þurfi tillit til svo efla megi samstarfið milli skólastiganna og auknir fjármunir mundu 

að einhverju leyti greiða fyrir þeirri vinnu.  
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Það er okkar helsti, svona kannski hvað á maður að segja Akkilesarhæll, þessi litli 

tími til djúps samtals milli leikskóla- og grunnskólakennara um hvernig þau vilja 

vinna starfið og hvernig þau vilja sjá bara framtíðina fyrir sér. Þetta er bara 

svolítið unnið bara á hlaupum inni á kaffistofu. Reddingar. Við erum sérstakur skóli 

og við þurfum kannski að taka þetta lengra inni á sviði og hugsanlega ætti þessi 

skóli að fá pínulítið meiri inngjöf ef þetta á að vera eitthvað sem að pólitíkusar vilja 

halda á lofti. Þá þurfum við að halda því svolítið sterkt þessum sjónarmiðum að 

þetta er ekkert auðvelt nema við fáum einhvern pínulítinn meiri pening inn. 

Fulltrúi foreldra sagði að þrátt fyrir að leik- og grunnskóli væru í einni stofnun sé það 

upplifun sín að barn sitt sé í leikskóla. „Ég er alveg að fá þannig nálgun. Það eru margir 

starfsmenn og það er svona þannig nálgun.“ Börnin eru ekki hrædd við eldri nemendur og 

þekkja starfsfólkið vel. „Þau þekkja alla kennarana í skólanum og það verða engin viðbrigði 

að fara í einhvern skóla. Eins og fyrir strákinn minn sem er fimm ára. Hann er voða spenntur 

að byrja í sex ára bekk.“  

5.3.5 Almenn afstaða til samrekstrar 

Skólastjóri var þeirrar skoðunar að ekki ætti að samreka leik- og grunnskóla nema það þjóni 

barninu og faglegu starfi innan skólans. Samrekstur ætti ekki að vera markmið í sjálfu sér en 

slíkt samstarf er að mati viðmælanda farsælt og allir græða á því. Samrekstur geti verið leið til 

að ná fram hagræðingu og sparnaði í stjórnun og húsnæðismálum. „Eitt er að samnýta 

húsnæði, sem er frábært, en maður á ekki að gera það nema barnið græði á því.“ Faglegi 

ávinningurinn og velferð barnsins eigi að ráða mestu og mikilvægt sé að mynda góð tengsl 

milli skólastiganna. Viðmælandi benti á að ef ekki væri unnið markvisst að því að mynda 

þessi tengsl þá gætu skólastigin einangrast þrátt fyrir að vera í sömu byggingunni.  

Þegar viðmælendur voru spurðir að því hvað þeir teldu að bæri að varast við samrekstur sagði 

skólastjóri: „Það er ekkert að varast hér. Þetta er bara stofnað svona. Fólkið ræður sig hérna 

inn. Við höfum rosalega lítið að varast. Við höfum eiginlega ekkert að varast.“ Skólinn yrði 

þó væntanlega deildaskiptari eftir því sem nemendum fjölgaði. Starfið nú snúist fyrst og 

fremst um heildræna vegferð barnsins í gegnum menntakerfið, samtal og samfella sé milli 

skólastiganna.  

Skólastjóri benti á að sér fyndist gæta ákveðins misskilnings milli leik- og grunnskólakennara 

sem viðmælandi kallaði „gamlar mýtur“. Þær fælu í sér að hinir fyrrnefndu álitu að í fyrsta 
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bekk ríkti hvorki umhyggja né velferð með nemendum en hinir síðarnefndu álitu að ekkert 

markmiðabundið nám væri í leikskólanum. Sú afstaða skapaðist af fordómum og 

þekkingarleysi. Enn fremur álitu margir að leikskólakennar hefðu hvorki vilja né þor til að 

viðurkenna að þeir væru að kenna. „Það er fóbía að leikskólakennarar kenni.“ Skólastjórinn 

var þeirrar skoðunar að kennsla væri þó meginviðfangsefni þeirra og starf leik- og 

grunnskólakennara í raun ekki ýkja ólíkt. Báðir þyrftu að bregða sér í ýmis hlutverk; 

kennsluhlutverk, umhyggjuhlutverk og hlutverk leiðbeinandans og viðmælandi benti á að 

börnin gerðu lítinn greinarmun á starfsfólkinu eftir starfsheitum. „Gagnvart börnunum er þetta 

bara allt einhvers konar kennarar.“ Mörg tabú væru í skólaumhverfinu. „Ég finn það líka að 

leikskólafólkið er smeykt að láta sínar skoðanir í ljós ef það er þeirrar skoðunar að það sé bara 

allt í lagi að hafa samrekstur. Það er smeykt innan síns hóps.“ Viðmælandi áleit þetta viðhorf 

sambærilegt hjá grunnskólakennurum og umræðunni stýrt af stéttarfélagi kennara. 

Það eru margir kennarar sem eru tilbúnir að vinna eftir bókun 5 en þora ekki. 

Áberandi innan skólakerfisins hjá kennurum og framhaldsskólakennurum hvað það 

eru mörg tabú og verið að endurspegla sjónarmið þröngs hóps. Þá eru þeir 

hræddir um að verða fyrir ég veit ekki hverju. En þetta er önnur umræða en 

eitthvað sem maður verður var við þegar farið er út úr þessu hefðbundna starfi sem 

kallar á aðrar vinnutímaskilgreiningar eða önnur vinnubrögð.  

Skólastjóri sagði erfitt að skipuleggja samstarfið milli leik- og grunnskólans miðað við þær 

vinnutímaskilgreiningar sem almennt ríktu en það hjálpaði vissulega að grunnskólakennarar í 

sínum skóla störfuðu eftir bókun 5.  

Skólastjóri sagði að sér fyndist ekki skipta öllu hvar skil væru gerð á skólagöngu barna, 

mikilvægast væri  að koma til móts við barnið þar sem það er statt. Hingað til hafi sér fundist 

farsælt að hafa skilin við sex ára aldur en það skipti ekki meginmáli. Skólaumhverfið þurfi 

alltaf að taka mið af þörfum nemendanna hvar sem þeir eru staddir innan þess. 

Aðstoðarskólastjóri leikskólahlutans sagðist almennt hlynntur samrekstri, sér þætti 

hugmyndafræðin góð og sé sannfærður um að enginn tapi á slíku fyrirkomulagi. Hins vegar 

hafi skólakerfið ekki verið tilbúið og hvorki verið nógu mikill tími til undirbúnings né 

verkferlar nægilega undirbúnir.  
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Viðmælandi sagðist oft hafa velt því fyrir sér hvar skil á skólagöngu barna ættu að vera. Hann 

benti á að sér fyndist ekki rétt að hafa skilin milli leik- og grunnskóla þar sem þau eru dregin 

núna þar sem börn eru viðkvæm á þeim aldri og oft mikill munur á drengjum og stúlkum.  

Aðstoðarskólastjóri grunnskólahlutans benti á að umræðan um samrekstur hefði einkennst um 

of af pólitískum ákvörðunum auk þess sem mikill hraði hefði einkennt framkvæmdina. „Það 

eru engir sérfræðingar á bak við þetta. Þetta er bara pólitískt.“ Sérfræðingar úr 

háskólaumhverfinu hefðu þurft að taka meiri þátt í mótun starfsins. Formið væri flókið og 

erfitt að móta skólastarf í samreknum skóla og því mikilvægt „að það sé ekki hentistefna sem 

ráði“. Viðhorf sín til samrekstrar hefðu ekki breyst en viðmælandi sagðist heldur hafa styrkst í 

trú sinni á það. Viðmælandi sagðist nú hafa kynnst leikskólastarfinu vel og lært mikið af því. 

„En ég held að það hafi ekki orðið neitt ofboðslega mikil viðhorfsbreyting önnur til samstarfs 

leik- og grunnskóla annað en það að mér finnst þetta virka vel. Mér finnst þetta vera 

spennandi vettvangur að fá að taka þátt í.“ Aðaláskorunin nú fælist í því hvernig skólinn 

þróaðist þegar nemendum og árgöngum fjölgaði og hann velti fyrir sér hvort þróunin þá yrði 

að brjóta upp í hefðbundnar einingar.  

Aðstoðarskólastjóri grunnskólahlutans sagðist vera ánægður með samrekstrarformið og vildi 

sjá það á fleiri stöðum. Viðmælandi sagðist þó ekki viss um að hann myndi svara þessari 

spurningu á sama hátt sæti hann „hinum megin við borðið“. Viðmælandi sagðist stundum 

reyna að setja sig í spor kennara sem starfa í rótgrónum skólum. Afstaða þeirra hljóti að vera 

önnur. „Ef ég tek það algjörlega út fyrir sviga þá finnst mér þetta ofboðslega spennandi form. 

Og mér finnst það spennandi út frá fjölskyldum og barninu og þessum svona ólíku stigum og 

stéttum en samt sem eru svo ofboðslega lík.“ Viðmælandi benti á rannsókn dr. Gerðar G. 

Óskarsdóttur um skil leik- og grunnskóla og sagðist sjá hversu margt sameinar leik- og 

grunnskólakennara annars vegar og fimm og sex ára börn hins vegar. Einnig væri mikilvægt 

að foreldrar gætu sótt alla þjónustu á einn stað og þægilegt fyrir foreldra að þurfa aðeins að 

eiga samskipti við eina stofnun. Sameiningar hefðu að mestu verið framkvæmdar út frá 

hagræðingarsjónarmiðum og til að spara í yfirstjórn eða stoðþjónustu. „Til þess að þetta verði 

að einhverju meiru þá þarf að taka svolítið starfsmannahópinn og hringla upp í því dálítið. Það 

er ekki víst að gamli rótgróni kennarinn sé til í það sko.“  

Aðstoðarskólastjóra grunnskólahlutans fannst að skilin milli skólastiganna mættu vera meira 

fljótandi og taka meira tillit til þroska og getu nemenda. Viðmælandi bætti við að fullorðna 

fólkið gerði e.t.v. of mikið úr skilunum milli leik- og grunnskóla og þeim erfiðleikum sem 
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gætu fylgt því fyrir barnið að flytjast milli þessara skólastiga í stað þess að líta á það sem 

spennandi tækifæri.  

Viðmælanda fannst endurskoðun kjarasamninga mikilvægur þáttur í endurbótum alls 

skólastarfs. „Ef við tökum þetta alveg vítt þá mundi ég vilja að þessir kjarasamningar væru 

skoðaðir alveg gaumgæfilega og án fordóma og án hræðslu og kafað svolítið inn í þá. Ekki 

alltaf af þeirri hræðslu að nú eigi að brjóta á og eyðileggja og brjóta á rétti og svona.“ 

Viðmælandi var einnig þeirrar skoðunar að auka þyrfti enn frekar samvinnu milli leik- og 

grunnskóla. „En það þarf ekki alltaf að vera endilega með sameiningu í rekstri eða sameiningu 

í yfirstjórn. Heldur samtali milli leikskólakennarans og grunnskólakennarans og raunverulegu 

samstarfi.“ Viðmælandi benti á að mörg spennandi samstarfsverkefni væru í gangi án þess að 

leik- og grunnskólar hafi verið sameinaðir. 

Fulltrúi foreldra benti á að passa þyrfti upp á alla aldurshópa þegar skólar væru samreknir. 

„Að samreksturinn sé ekki á kostnað leikskólans eða á kostnað skólans.“ Það mætti m.a. gera 

með því að setja stjórnendur yfir hvorn hluta fyrir sig. Fyrsta starfsár skólans hefði einkennst 

af innri hagsmunagæslu m.a. vegna mismunandi úthlutunar fyrir hvort skólastig fyrir sig. 

Síðan hefði verið tekin meðvituð ákvörðun um að vinna út frá heildinni og það gefist betur. 

Viðmælandi sagðist í byrjun hafa efast um samrekstrarformið. „Ég var mjög efins þegar þessi 

hugmyndafræði kom upp að þetta ætti að vera sameiginlegur leik- og grunnskóli. En það 

hefur algjörlega farið af mér sú hræðsla.“ Viðmælandi taldi þó varasamt að alhæfa og benti á 

að skólinn þeirra væri fámennur og því meiri sveigjanleiki fyrir hendi. Mikilvægt væri að líta 

heildstætt á aldurshópinn frá 2 til 16 ára en jafnframt nauðsynlegt að skipta honum niður á 

einhvern hátt til að hann fengi þá upplifun að hann færðist milli þrepa eða stiga innan 

skólakerfisins. „Af því þú ert alltaf að fara skrefinu lengra eða skrefinu nær einhverjum 

árangri. Þannig að mér finnst þetta form flott og nýtast vel og held að það sé alveg hægt að 

taka þetta upp í mörgum öðrum skólum.“ Foreldrið benti á að í skóla C gengi 

samrekstrarformið upp vegna þess flæðis sem væri milli skólastiganna. „Þetta gengur af því 

að það er svo mikil samtenging. Þetta er flókið þegar þetta er algjörlega sitt hvort kerfið. En 

þarna er stundataflan búin til saman og það er bara mjög fínt.“ 

Þegar viðmælendur voru spurðir að því hvaða breytingar þeir vildu sjá á skólakerfinu voru 

þeir sammála um mikilvægi þess að gera kerfið heildstæðara og að frístundastarf yrði hluti af 

skóladegi barna. Einnig sögðust þeir vilja auka þátt list- og verkgreina og að hverju barni væri 

mætt þar sem það er statt hverju sinni.  
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5.4 Sýn yfirvalda 

Hér verður gerð grein fyrir sýn yfirvalda tveggja sveitarfélaga á samrekstri. Annars vegar var 

rætt við embættismann og hins vegar pólitískt kjörinn fulltrúa. Til að aðgreina sveitarfélögin 

er rætt um sveitarfélag A og sveitarfélag B. Á sama hátt eru viðmælendur aðgreindir sem 

viðmælandi A og viðmælandi B eftir því sveitarfélagi sem þeir tilheyra. 

5.4.1 Kostir og ókostir við samrekstur 

Fulltrúi sveitarfélags A sagðist líta á samrekstur leik- og grunnskóla sem tækifæri til aukins 

sveigjanleika milli skólastiganna sem gæfi tækifæri til meiri einstaklingsmiðunar og 

einstaklingsbundnari nálgunar. Kostir hvors skólastigs nýttust þá betur og þannig mætti gera 

„það skólastig sem er yngra eða eldra enn betra“. Á þann hátt nýttust kostir hvors skólastigs 

betur og þau börn, sem hentaði að læra í gegnum leik, nytu þess lengur. Viðmælandi A benti á 

að sér fyndist spennandi kostur að skólaganga barna á aldrinum fjögurra til sjö ára skaraðist á 

einhvern hátt og benti á eftirfarandi: 

 

Samrekstur á leik- og grunnskóla þar sem skarast 5 og 6 ára eða 4, 5, 6 og 7, 

einhvern veginn tvö til fjögur ár, finnst mér vera spennandi og ég sé að börn geti 

blómstrað í því umhverfi sem gæti gefið þeim aukna möguleika á ýmsum sviðum 

þannig að þau sem eru komin langt í leikskólanum þau geti notið þess að læra í 

gegnum leikinn og þau sem eiga erfitt uppdráttar til að byrja með í grunnskólanum 

geti þá nýtt sér þá líka svona að það séu þægileg umskipti þarna á milli. 

Viðmælandi A sagðist ekki sjá sérstaka ókosti við það að börn héldu áfram innan 

skólakerfisins á eigin hraða en taldi almennt ekki jákvætt viðhorf gagnvart því innan 

skólakerfisins. Einnig sagðist viðmælandinn hafa áhyggjur af félagslegum þroska barna væri 

þeim hleypt á undan milli skólastiga. „En samrekstur, t.d. á leik- og grunnskóla, þarf ekki 

endilega að vísa til þess að við séum að ýta börnunum á undan í námi grunnskólans. En við 

erum bara ekki að gera ráð fyrir fjölbreytileika í skólakerfinu.“ Viðmælandi A var þó þeirrar 

skoðunar að með því að skoða skil skólastiga gæfist tækifæri til að „setjast niður og skoða 

hvað við viljum með leik-, grunn- og reyndar líka framhaldsskóla.“  

Viðmælandi B var þeirrar skoðunar að með samrekstri mætti draga úr þeim skörpu skilum 

sem „voru dregin á einhverjum stað einhvern tímann“. Viðmælandi taldi æskilegt að úr þeim 

væri dregið og var þeirrar skoðunar að einstaklingsmiðun ætti frekar að ráða för nemenda í 

gegnum skólakerfið en skörp aldursskil. Viðmælandi leit einnig á það sem kost að við 
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samrekstur næðist heildarsýn með sameiginlegri yfirstjórn. Það auðveldaði alla stefnumótun í 

málaflokknum og bætti þjónustu við börn og foreldra. Fjárhagsleg sjónarmið skiptu máli en 

„ekkert endilega stóra markmiðið í þessu“. Viðmælandi benti á að þeir skólar sem reknir væru 

á þennan hátt fengju t.d. sambærilega fjármuni til stjórnunar og þeir sem reknir væru sitt í 

hvoru lagi. Viðmælandi sagði að búast mætti við einhverjum samlegðaráhrifum varðandi 

miðlæga þjónustu í samreknum skólum og nefndi þar sérstaklega húsvörslu, skrifstofuhald og 

fyrirkomulag mötuneyta. Í einum af skólum sveitarfélagsins eru leik- og grunnskóli undir 

sama þaki en undir sitt hvorri yfirstjórninni. Það rekstrarform sagði viðmælandi hafa ákveðna 

kosti í för með sér. Þar væri t.d. sameiginleg matar-, ræsti- og húsnæðisþjónusta auk mikils 

samgangs milli fjögurra til sjö ára barna. Það fannst viðmælanda mínum áhugaverð þróun. 

Viðmælandi B benti á að úti á landi væri það ekkert nýtt að skólar væru samreknir en sagðist 

verða var við ákveðna hræðslu varðandi það að grunnskólinn næði yfirhöndinni í slíkum 

stofnunum. Mikilvægt væri að nota fjölbreytta kennsluhætti og hafa þurfi aðferðir beggja 

skólastiganna í heiðri til að börnum liði vel og næðu árangri. 

 

Ég finn það alveg að það er svona ákveðin hræðsla við það að grunnskólinn, þessi 

svona stóri lagabundni skóli, að hann gleypi kannski. Og svona hefðbundinn skóli í 

vinnubrögðum kannski oft á tíðum að hann gleypi kannski svona aðferðafræði 

leikskólans svolítið og yfirkeyri hana. Þar sem leikurinn er sko aðferðafræðin og 

kennslufræðin og bóknámsrek, sem menn kalla, gæti orðið á kostnað þá sköpunar 

og leiks. 

Viðmælandi B nefndi mikilvægi þess að tengja starfið milli leik- og grunnskóla og stuðla 

þannig að samfellu þessara skólastiga svo ekki yrði rof á skólagöngu barna. „Ég held t.d. að 

Gerður hafi bara sýnt fram á það í rannsókninni sinni að þetta afturhverfa rof sem hún kallar á 

mörkum leikskóla og grunnskóla er bara mjög víða.“ Viðmælandi benti t.d. á mikilvægi þess 

að nýta niðurstöður ýmissa skimana sem gerðar eru í leikskólanum þegar barnið kemur í 

grunnskóla. „Mér finnst ekki skipta máli hvenær börn byrja í grunnskóla. Mér finnst það vera 

málið að það þarf að taka einstaklingsmiðaðar ákvarðanir þar.“  

Fulltrúi sveitarfélags B nefndi nauðsyn þess að virða sérstöðu og styrkleika beggja skólastiga 

og taldi aðalhindrunina í samrekstri leik- og grunnskóla ólíka kjarasamninga og 

vinnutímaskilgreiningar leik- og grunnskólakennara. Viðmælandi sagði að leikskólakennarar 

verðu um 80–90% af vinnutíma sínum með börnunum en grunnskólakennarar um 40%. Því 

þyrfti að gera breytingar á kjaraumhverfinu og „það þarf að búa til ákveðin samþætt störf á 
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þessum skilum“. Hann sagði að fjármunum væri útdeilt á ólíkan hátt til þessara skólakerfa 

sem þyrfti að endurskoða ef þetta yrði meginreglan „sem ég hef ekki trú á að verði“. 

Viðmælandi sagðist þó alltaf sjá fleiri kosti en galla við samrekstur leik- og grunnskóla og 

nefndi t.d. upplýsingaflæði til foreldra, fyrirkomulag sérkennslu og þjónustu við nemendur af 

erlendum uppruna. Íhaldssemi mundi þó koma í veg fyrir að stórkostlegar breytingar yrðu 

gerðar á skólakerfinu í bráð.  

5.4.2 Frumkvæði að samrekstri, markmið og tilgangur 

Að sögn viðmælanda A hafði skipan skólamála verið til umræðu og endurskoðunar í 

sveitarfélaginu um nokkurt skeið. Skortur á fjármagni leiddi til þess að erfitt reyndist að 

uppfylla þörf fyrir leikskólapláss. Því var ákveðið að leita leiða til að nýta betur það húsnæði 

sem sveitarfélagið hafði yfir að ráða. Þannig varð samrekstrarhugmyndin til. Fulltrúi 

sveitarfélags A sagði: „Þannig að hvatinn að því að horfa í þessa átt er í rauninni aðstæður í 

sveitarfélaginu.“ Fjárhagslega þröng staða bæjarfélagsins varð því til þess að ákveðið var að 

fara út í samrekstur leik- og grunnskóla.  

Nokkru áður en grípa þurfti til hagræðingaraðgerða vegna efnahagssamdráttar hafði verið 

haldið málþing í sveitarfélaginu þar sem sveigjanleg skólaskil og samrekstur leik- og 

grunnskóla voru til umræðu. Viðmælandi A sagði að þar með hefði verið búið að sá fræi í 

skólamálaumræðunni. 

 

Þannig að upphaflegi hvatinn var ekki fjárhagslegur en þetta gaf okkur tækifæri. 

OK. Nú þurfum við að samnýta betur skólahúsnæði. Nú getum við kannski notað 

tækifærið til að ýta við því að þróunin eigi sér stað. Ég get eiginlega ekki ímyndað 

mér hvaða hvati annar ætti að vera þarna á bak við heldur en akkúrat að gefa fólki 

tækifæri á fjölbreytileika eða meiri fjölbreytileika í skólaumhverfinu heldur en við 

höfum í dag. 

Í sveitarfélagi B var frumkvæðið að samrekstri leik- og grunnskóla í einu tilviki „kerfisins 

þegar að markmiðið er að fara yfir allt umhverfi hér leik- og grunnskóla með það í huga að 

verja innra starf vegna fjárskorts og fækka í yfirstjórn.“ Í öðru tilviki varð hugmyndin að 

samrekstri leik- og grunnskóla til í samstarfi foreldra og yfirvalda þar sem brýnt þótti að bæta 

skólaþjónustu á ákveðnu svæði. Markmiðin tengdust því þó einnig „að samþætta þjónustu, að 

hafa heildaryfirsýn, samþætta stefnumótun og vinna þverfaglega saman“. Viðmælandi B sagði 

að þetta tengdist einnig því markmiði sveitarfélagsins að þurfa ekki að vísa foreldrum á milli 

kerfa. 
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5.4.3 Hvernig staðið var að framkvæmdinni 

Eins og fram hefur komið þurftu bæði sveitarfélögin að hagræða í rekstri skólakerfisins í 

kjölfar efnahagshrunsins og í báðum tilfellum voru starfshópar stofnaðir til að greina tækifæri 

og gera tillögur að breytingum.  

Í sveitarfélagi A lá ljóst fyrir að fjölga þyrfti leikskólaplássum og því var farin sú leið að 

stofna leikskóladeild í einum af grunnskólum bæjarins. Skólastjórnendur leik- og grunnskóla í 

tveimur skólahverfum þar sem til stóð að stofna leikskóladeildir innan veggja grunnskóla voru 

kallaðir til fundar við fræðsluyfirvöld og þeim kynntar fyrirætlanirnar. Í öðru hverfinu komst 

málið aldrei á framkvæmdastig. Í hinu hverfinu  „teiknuðu stjórnendur upp drög sem voru 

kynnt á fundi með foreldrum í hverfinu eða það var bara auglýst fyrir áhugasama sem vildu 

koma. Það var fundur þar sem þau fóru yfir sínar hugmyndir.“ Í kjölfarið var tekin ákvörðun 

um stofnun leikskóladeildar í einum af grunnskólum sveitarfélagsins. 

Í sveitarfélagi B var farin sú leið að ráða verkefnastjóra sem tók viðtöl við skólastjórnendur 

vegna fyrirhugaðra breytinga á rekstri skóla í sveitarfélaginu. „Síðan var stofnaður stýrihópur 

sem í voru kjörnir fulltrúar og embættismenn, sem á grundvelli gagna þessa einstaklings sem 

var verkefnastjóri, bjó til fjöldann allan af sviðsmyndum og sló saman hugmyndum um að 

sameina þessa tvo eða þessa þrjá.“ Í kringum hverja sameiningu var stofnað sameiningarteymi 

sem í sátu fulltrúar allra hagsmunaaðila. Sameiningarteymið starfaði í eitt ár. Fyrri hluta 

tímabilsins undir stjórn fræðsluyfirvalda en síðari hluta ársins undir stjórn skólastjóra sem 

ráðinn hafði verið til að veita skólanum forstöðu en með stuðningi fræðsluyfirvalda. 

Fræðsluyfirvöld voru í bakteymi og höfðu aðila úr háskólasamfélaginu sér til ráðgjafar vegna 

sameiningar- og samrekstrarmálanna. „Og það er bara ekkert búið. Það er bara á góðri leið.“  

Viðmælandi B sagði að lögð væri áhersla á sameiginlega áætlanagerð í samreknum leik- og 

grunnskólum innan sveitarfélagsins. Ein skrifstofa stýrði skólastarfi í sveitarfélaginu en 

fagstjórar væru starfandi fyrir hvert skólastig. Það væri m.a. þeirra hlutverk að samræma 

vinnuna milli skólastiganna og innleiðing nýrra aðalnámskráa væri dæmi um verkefni sem 

unnið væri sitt í hvoru lagi fyrir skólastigin en þó í nánu samráði fagstjóranna. Þannig reyndu 

fræðsluyfirvöld að stuðla að samfellu í æðstu stjórn sem svo hríslaðist niður til skólanna.  
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5.4.4 Hvernig til hefur tekist 

Fulltrúi sveitarfélags A var þeirrar skoðunar að almennt hefði vel tekist til um samreksturinn 

og að kostir grunnskólans nýttust fyrir leikskólastarfið. Viðmælandi nefndi sérstaklega að 

fimm ára börnin fengju nú list- og verkgreinakennslu auk þess að fá sérkennslu. Þau hefðu 

aukinn aðgang að list- og verkgreinastofum eftir að kennslu grunnskólabarna lyki og vel hefði 

tekist til varðandi samnýtingu mötuneytis.  

 

Þannig að ég held að það hafi tekist mjög vel. Og auðvitað það að fara af stað með 

lítinn hóp. Það er kannski hluti af ástæðunni fyrir því að það hefur verið hægt að 

hlúa að þessu. Þannig að já, ég held að það hafi bara, það nýtist og við erum að ná 

því fram sem við ætluðum. 

Viðmælandi B sagði að e.t.v. væri of snemmt að meta hvernig til hefði tekist. Í sveitarfélagi B 

er skóli sem verið hefur samrekinn frá upphafi. Í þeim skóla væri áhugaverð skólaþróun í 

gangi. Í sveitarfélaginu væri einnig sameinaður leik- og grunnskóli og sagði viðmælandi 

skólastarfið þar enn að slípast til.  

 

Kannski er ekki hægt að sjá það þegar þú kemur þangað í dag að það sé einhvern 

veginn allt öðruvísi heldur en það var. Það er leikskóli. Það er grunnskóli. Það er 

girðing á milli. Það er einn yfirstjórnandi. Það er meira samtal þó.  

Viðmælandi sagði skólabraginn þar til fyrirmyndar en enn væri ekki hægt að sjá þess glögg 

merki að um samrekinn leik- og grunnskóla sé að ræða. Starfsstöðvarnar eru tvær og 

skólastjórarnir enn að „búa til þennan, þessa menningu og þetta samþætta starf og það tekur 

bara tíma“. Viðmælandi B benti á að „það eru svona léttir múrar á milli fagfólks þegar kemur 

að leikskóla, grunnskóla og frístundamálum og ekkert síður á milli stjórnenda. Þannig að það 

er alltaf flóknara að flétta þetta saman eftir á heldur en frá upphafi.“ Viðmælandi bætti við að 

til að ná samfellu í skólakerfinu væri e.t.v. skynsamlegt að byrja á því að samþætta þau svið 

sem að skólaþjónustunni standa. 

5.4.5 Almenn afstaða til samrekstrar 

Fulltrúi sveitarfélags A sagðist almennt hlynntur samrekstri. „og finnst hann bara jákvæður“. 

Sagðist þó hafa af því áhyggjur að skólakerfið væri ekki tilbúið í slíkar breytingar og 

samræðan um mikilvægi þess að mæta barninu þar sem það er statt hafi ekki átt sér stað 

meðal skólafólks. Viðmælandi sagðist ánægður með þá nálgun sem valin var í sveitarfélaginu. 
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„Þau eru ekki að ýta þeim áfram í lestri, skrift og reikningi heldur eru þau að nýta … þær 

sérstoðir eins og list- og verkgreinar fyrir þau.“ Umræðan hafi almennt verið jákvæð þó vissar 

efasemdir hafi verið í byrjun. „Efasemdir um réttmæti þess að gera þetta og þá meira innan úr 

leikskólaumhverfinu. Og foreldrar svona gagnrýnin á þetta en ég hef ekki heyrt það lengur.“ 

Viðmælandi A sagðist ekki viss um að hreyfa ætti við skilum leik- og grunnskóla. 

 

Ég er ekkert viss um að við eigum að þurfa að hreyfa þau til. Ef að þessar 

skólategundir gætu verið aðeins sko lausari í sér. Hins vegar held ég að hérna ef að 

við værum ekki svona upptekin af því hver munurinn er milli leikskóla og 

grunnskóla og svo grunnskóla og framhaldsskóla en sérstaklega leikskóla og 

grunnskóla þá værum við ekki svona ofboðslega föst í að börn eigi bara að fara 

þegar þau eru sex ára. 

Viðmælandi A áleit að börnin gætu vel farið úr „vernduðu umhverfi leikskólans yfir í verndað 

umhverfi grunnskólans fimm ára“. Slíkt tíðkaðist í mörgum löndum sem við bærum okkur 

saman við. „Því mér skilst að í flestum ríkjum, sem við berum okkur saman við, þá eru börn 

komin í grunnskóla fimm ára.“ Viðmælandi benti á að ekki sé ýkja langt síðan sex ára börn 

urðu skólaskyld hér á landi og það skipti ekki meginmáli hvenær börn flyttust milli 

skólastiganna heldur að eðlileg samfella væri innan skólastiganna og á milli þeirra. 

Viðmælandi A var þeirrar skoðunar að verið væri að endurtaka tvö ár í gegnum skólastigin 

þrjú. „Þannig að við eigum að geta lokið þeirri vinnu við 18 ára aldur. En auðvitað á að vera 

sveigjanleiki fyrir þá sem vilja vera lengur.“ Það var mat viðmælanda að heildstæð 

endurskoðun skólakerfisins þyrfti að eiga sér stað og t.d. væri áhugavert að skoða tilraunir 

með rekstur framhaldsskólans innan sveitarfélaga eins og einhver sveitarfélög hefðu þegar 

óskað.  

Fulltrúar yfirvalda voru að lokum spurðir hvaða breytingar þeir vildu sjá á skólakerfinu í 

framtíðinni. Viðmælandi A sagðist vilja að skólakerfið yrði einstaklingsmiðaðra og ekki eins 

einkunnamiðað og það er nú. „Og að það læri að takast á við ólíkar aðstæður … og þegar þú 

gerir það þá færðu betri námsmenn. Sterkari einstaklinga. Það er þannig sem ég horfi á það.“  

Fulltrúi sveitarfélags B sagðist ekki hafa trú á því að miklar breytingar yrðu gerðar á 

skólakerfinu í náinni framtíð. „Ég hef þá trú að menn muni kannski, þar sem einingarnar eru 

minni og aðstæðurnar eru þannig, þá munu menn leita leiða að samþætta efsta lag leikskólans 
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við yngsta lag grunnskólans.“ Máli sínu til stuðnings benti viðmælandi á rannsókn dr. Gerðar 

G. Óskarsdóttur og sagði að á grundvelli niðurstaðna hennar ætti að leita leiða til að minnka 

það rof sem verður við skil leik- og grunnskóla. „Hvort þú gerir það með því að steypa saman 

yfirstjórninni eða efla samstarfið á milli leik- og grunn-, nágrannaskóla, finnst mér ekki skipta 

máli og ég hef frekar trú á því að það verði síðari kosturinn.“ Slík vinna sé þegar hafin og 

mikill vilji og áhugi fyrir hendi varðandi samþættingu þjónustu við skólabörn og fjölskyldur 

þeirra. Það var skoðun viðmælanda að þeir rammar sem settir hafa verið séu of stífir og bjóða 

þurfi upp á meiri einstaklingamiðun innan skólakerfisins. Fulltrúi sveitarfélags B benti á að 

skil milli skólastiga væru ólík eftir löndum og sagði að sér fyndist allt opið í þeim efnum. Í 

því sambandi nefndi viðmælandi að í einu sveitarfélagi í Danmörku væru leikskólabörn tekin 

inn í grunnskólann fimm sinnum á ári. Þar hefði vægi hverfisráða einnig verið aukið með það 

að markmiði að skapa meiri nálægð varðandi dreifingu fjármuna og nærsamfélagið hefði þar 

með meiri áhrif á hvernig þeir deildust, m.a. til skólamála. 

Fulltrúi sveitarfélags B taldi æskilegt að skilin milli skólastiga væru bæði sveigjanleg og 

einstaklingsmiðuð til að leyfa styrkleikum barna og ungmenna að njóta sín.  

 

Og af hverju að vera að halda þeim í kerfi í kössum af því að kerfið býður upp á 

það í staðinn fyrir að leyfa styrkleikum þeirra að flæða yfir einhverja línu sem að 

mínu viti er allt í lagi að hafa en hún má vera mjög opin. Alveg eins með efri 

mörkin. Þegar kemur að grunnskólanum og framhaldsskólanum þar er að vísu 

hindrunin að rekstraraðilarnir eru sitt hvorir. 

Viðmælandi B sagðist vilja sjá sameiginleg lög fyrir leik- grunn- og framhaldsskóla og að 

grenndarsamfélagið starfrækti öll skólastigin til 18 ára aldurs.  

 

Ég mundi íhuga mjög vel hvort við ættum ekki að gera skólaskyldu upp í 18 ára. Og 

ég mundi vilja hafa þetta sem eina samofna heild sem miðaði við þarfir 

einstaklinganna sem mest og þessi svona þessi hérna án aðgreiningar hugsun ætti 

að vera þar líka. Að börn gætu farið misjafnlega hratt eða hægt eða með sína 

styrkleika í gegnum þetta kerfi. 

Viðmælandinn benti á að fyrir nokkrum árum hefði fræðsluyfirvöldum ekki dottið í hug að 

samreka leik- og grunnskóla en aftur á móti oft dottið í hug að hafa sérstaka unglingaskóla. 

Þegar fjárhagsstaða sveitarfélaganna breyttist fylgdu í kjölfarið nokkrar breytingar á 
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rekstrarumhverfi skóla og samrekstrarformið kom til sögunnar. „En svo bara gerist þetta. Og 

ég held bara að þetta sé bara mjög gott. Og kannski þurfum við að fara í gegnum einhverja 

krísu til að það gerist, ég veit það ekki.“ 
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6 Umræða og ályktanir 

Eins og lýst er í inngangi er þessu verkefnamati ætlað að skýra frá aðdraganda, reynslu og 

viðhorfum til samrekstrar leik- og grunnskóla. Markmið verkefnamatsins er að leggja mat á 

kosti og ókosti samrekstrar leik- og grunnskóla. Kaflinn er byggður upp í kringum 

matsspurningarnar sem verkefnamatið byggir á og þeim svarað í sömu röð og þær voru settar 

fram.  

Matsspurningarnar voru: 

 Hverjir eru kostirnir við samrekstur leik- og grunnskóla? 

 Hverjir eru ókostirnir við samrekstur leik- og grunnskóla? 

 Hver var hvatinn að samrekstri?  

 Hvernig var staðið að framkvæmdinni? 

 Hver eru viðhorf viðmælenda til samrekstrar leik- og grunnskóla? 

 Hvaða breytingar vilja viðmælendur sjá á íslensku skólakerfi? 

 

Helstu niðurstöður verkefnamatsins eru þessar: 

Kostir samrekstrar:  

- Betri nýting húsnæðis, sameiginlegur rekstur og innkaup.  

- Meiri samfella í námi barnanna sé markvisst að því unnið. 

- Markvissari nýting upplýsinga milli skólastiga.  

- Styttri boðleiðir og meiri þekking starfsfólks á því skólastigi sem fer á undan 

og á eftir. 

- Einfaldari samskipti foreldra við skólakerfið.  

Ókostir samrekstrar:  

- Kjarasamningar leik- og grunnskólakennara hafa ekki verið gerðir með 

samrekstur leik- og grunnskóla í huga sem er hindrun varðandi samstarf og 

samnýtingu starfsfólks milli skólastiga.  

- Starfstími leik- og grunnskóla er ekki sá sami sem skapar óhagræði varðandi 

skipulag skólastarfsins.  

- Fastmótuð skólamenning og viðhorf starfsmanna koma í veg fyrir nauðsynlega 

samvinnu fagstéttanna og samstarf skólastiga.  
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Hvatinn að samrekstri:  

- Staðbundnar aðstæður í skólahverfum.  

- Efnahagslegar aðstæður vegna fjárhagslegra erfiðleika.  

- Væntingar um faglegan ávinning, einkum af því að börn hæfu fyrr formlegt 

nám.  

Verklag og framkvæmd við samrekstur:  

- Verklag og framkvæmd í skólunum þremur var ólíkt bæði hvað varðar samstarf 

og samráð í aðdraganda samrekstrar en einnig varðandi framkvæmdina sjálfa 

eftir að til samrekstrar kom. Aðalmunurinn fólst í því hversu mikla hlutdeild 

hagsmunaaðilar áttu í samráðsferlinu og hversu mikið samstarfið varð milli 

skólastiganna eftir að til samrekstrar kom.  

- Almennt skortir tíma til samráðs og samvinnu milli skólastiganna í skólunum 

þremur auk markvissrar vinnu að sameiginlegri skólanámskrá.  

Viðhorf til samrekstrar:  

- Viðhorf og reynsla þátttakenda var almennt jákvæð.  

- Tortryggni gætti milli leik- og grunnskólakennara.  

- Skortur á þekkingu á því skólastigi sem fer á eftir eða á undan. 

Breytingar á skólakerfinu:  

- Auka þarf sveiganleika á mörkum skólaskilanna og taka meira tillit til 

einstaklingsbundinna þarfa.  

- Skoða þarf skólakerfið í heild sinni m.a. m.t.t. þess hvort gera ætti ungmenni 

skólaskyld til 18 ára aldurs og stytta framhaldsskólann til samræmis við það. 

6.1 Helstu kostir samrekstrar 

Fyrsta matsspurningin snerist um kosti samrekstrar. Meðal þess, sem fram kemur þegar fjallað 

er um rekstur samrekinna skóla, er samnýting starfsfólks og húsnæðis. Einnig áhrif 

samrekstrarins á innra starf, tengsl skólastiga og samfellu í námi. Þar sem innra skipulag hefur 

nokkur áhrif á samvinnu og tengsl skólastiga er fjallað um það í sama kafla. 

6.1.1 Húsnæði og rekstur 

Augljós ávinningur er af því að hafa samrekna skóla í sama húsnæðinu bæði út frá 

rekstrarlegum og faglegum sjónarmiðum, sbr. skóla C. Þó má ætla að einhver rekstrarlegur 

ávinningur hljótist af samrekstri þó að skólastigin séu í sitt hvoru húsnæðinu sbr. skóla B en 

þar eru skrifstofuhald, húsvarsla og innkaup nú sameiginleg. Út frá faglegum sjónarmiðum er 
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æskilegt að húsnæði elstu barna leikskóla og yngstu barna grunnskóla sé samliggjandi, sbr. 

skóla C, þar sem slíkt auðveldar samvinnu þó að það eitt og sér tryggi ekki að samvinna verði, 

sbr. skóla B.  

Í skóla A reyndist unnt að fjölga leikskólarýmum án nýbygginga. Það hlýtur að hafa haft 

fjárhagslegan ávinning í för með sér fyrir sveitarfélagið. Auk þess var að einhverju marki 

hægt að nýta starfsmenn milli skólastiga í skóla A. Þetta átti sérstaklega við um list- og 

verkgreinakennara. Af því hlýtur einnig að hafa orðið einhver rekstrarleg hagræðing. Fimm 

ára deildin hefur aðgang að kennslurýmum, t.d. list- og verkgreinastofum, eftir að skóladegi 

grunnskólabarna lýkur. Leikskólastjórinn í skólahverfi A telur að meira verði gert af því í 

framtíðinni að hafa leik- og grunnskóla í sama húsnæði, hvort sem þeir verða samreknir eða 

ekki, til að ná fram hagræðingu í starfsmanna- og húsnæðismálum. Það er jafnframt álit 

leikskólastjórans að algengara verði að reka leik- og grunnskóla í sama húsnæðinu til að nýta 

betur skólahúsnæði á vegum sveitarfélaga. Leikskólastjórinn í skólahverfi A segist sjá kosti 

við samrekstur, sem eigi að hans mati helst rétt á sér í fámennari skólum og telur að nemendur 

samrekinna skóla fái forskot, sem þau njóti, þegar þau hefja nám í grunnskóla.  

Í skóla B hefur samreksturinn leitt til þess að skrifstofuhald er nú sameiginlegt sem og öll 

innkaup. Þar sem skólahúsnæðið er að öllu leyti aðskilið náðist ekki að sameina mötuneyti 

leik- og grunnskóladeildarinnar. Til þess hefði þurft að gera breytingar á skólalóð en lóðir eru 

aðskildar. Innkaup fyrir mötuneytin eru þó sameiginleg.  

Samrekstur leik- og grunnskóla hefur í tilfellum B og C leitt til fækkunar í yfirstjórn en eðli 

málsins samkvæmt er aðeins einn skólastjóri yfir samreknum skóla. Í skóla B er helsta 

breytingin sú að í stað leikskólastjóra var ráðinn aðstoðarleikskólastjóri og reynt að hafa alla 

starfsmenn skólans saman á starfs- og skipulagsdögum.  

Í skóla C er hagræðing fólgin í því að reka einn skóla í stað tveggja. Fjárhagsleg hagkvæmni, 

t.d. varðandi húsnæðismál og stjórnun, hefur því hlotist af því fyrirkomulagi að samreka frá 

upphafi leik- og grunnskóla. Fram kemur að stjórnendur í skólum B og C telja að ef 

hagræðing í starfsmannamálum eigi að nást þurfi að ganga lengra varðandi samnýtingu 

starfsmanna. Hingað til hefur hagræðingin fyrst og fremst náð til yfirstjórnar og 

húsnæðismála.  

Í stuttu máli má segja að verkefnamatið leiði í ljós sömu niðurstöður varðandi húsnæði og 

rekstur og fram koma í úttektum yfirvalda á samreknum skólum. Samkvæmt þeim liggja 

styrkleikarnir, hvað þennan þátt varða, helst í hagkvæmari rekstri, innkaupum, nýtingu á 

aðstöðu og samnýtingu skrifstofu og húsvörslu.  



101 

6.1.2 Innra skipulag, samstarf og tengsl skólastiga 

Talsverður munur er á því að samreka leik- og grunnskóla frá upphafi eða hefja samrekstur 

rótgróinna skóla. Slíkan mun má sjá á skólunum þremur og er hann sýnilegastur þegar horft er 

til innra skipulags og samstarfs og tengsla skólastiganna.  

Í skóla A er samstarfið milli skólastiga minna en deildarstjórinn hafði væntingar um. 

Kennarar sex ára barnanna nefna tímaskort og segja að námskráin sé stýrandi og því ekki 

svigrúm til samstarfs. Í skóla B er samstarfið einnig fremur lítið en mest áhersla er þar lögð á 

samstarf milli elstu barna leikskólans og yngstu barna grunnskólans. Þar telja viðmælendur að 

endurskoða þurfi allt skólastarfið til að breytingar verði. Mest er samvinnan milli 

skólastiganna í skóla C. Þar eru öll leikskólabörnin ásamt yngstu börnum grunnskólans í sama 

húsnæði. Fyrirkomulag húsnæðismála auðveldar þannig allt skipulag og samstarf í skóla C. 

Væntanlega er auðveldara að fá kennara til samstarfs milli skólastiga í þeim skólum sem 

samreknir eru frá upphafi og gera má ráð fyrir að kennarar séu þar jákvæðir fyrir slíku 

samstarfi. Gera má ráð fyrir að þar sem samrekstur er frá upphafi náist betri samfella milli 

skólastiganna og að slíkir skólar fái ákveðið forskot fram yfir þá skóla sem verða til við 

sameiningu.  

Skólarnir þrír eiga það sameiginlegt að í þeim öllum liggja tengsl leik- og grunnskóla í 

gegnum list- og verkgreinar, íþrótta- og sundkennslu. Elstu börn leikskóladeildanna fá 

kennslu í þessum námsgreinum og sinna grunnskólakennarar þeirri kennslu. Í skólum A og B 

eru kennarar, sem sinna þessari kennslu, ráðnir við grunnskólahlutann en í skóla C eru 

einhverjir þeirra að hluta til ráðnir á hvort skólastig. Í skóla A fá fimm ára börn aukinn aðgang 

að kennslurýmum og öðrum sameiginlegum rýmum eftir að skóladegi grunnskólabarna lýkur. 

Leikskólastjóri í skólahverfi A bendir á að sér finnist eðlilegt að önnur leikskólabörn í 

hverfinu fái einnig að njóta þeirrar aðstöðu eftir að skóladegi grunnskólabarna lýkur. Slíkt 

fyrirkomulag gæti verið leið til að efla tengsl skólastiganna innan hverfa. Með því móti gefist 

leikskólabörnum tækifæri til að kynnast starfsháttum og starfsfólki grunnskólans áður en þau 

hefja þar formlegt nám. 

Í samreknum skólum eykst samstarf um sérkennslu. Upplýsingar berast greiðar milli 

skólastiga og boðleiðir styttast, bæði milli starfsmanna og foreldra. En einnig finnst foreldrum 

í skólum B og C hagræði af því að þurfa aðeins að eiga samstarf við eina stofnun. Líkur á að 

skimanir og greiningar nýtist nemendum, þegar þau færast milli skólastiga, aukast. Þetta leiðir 

til meiri samfellu í námi barnanna, getur komið í veg fyrir endurtekningar og leitt til meiri 
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einstaklingsmiðunar. En gera má ráð fyrir að börn beggja vegna skólaskilanna njóti góðs af 

slíku fyrirkomulagi. Um þetta eru allir viðmælendur sammála. Sama sjónarmið kom fram í 

viðtali við fulltrúa sveitarfélaga. 

Almennt telja viðmælendur að í samreknum skólum gefist fleiri tækifæri til samræðu og 

samstarfs milli skólastiga. Því má gera ráð fyrir að snertifletir skólastiganna séu fleiri í 

samreknum skólum eins og Gerður G. Óskarsdóttir (2012, bls. 18) bendir á. Séu þau tækifæri 

nýtt, leiðir það til öflugri tengsla. Gagnkvæmur skilningur og þekking kennara, 

skólastjórnenda og annarra starfsmanna eykst. Samrekstur getur auðveldað aðlögun 

leikskólabarna að grunnskólaumhverfinu og stuðlað að meiri samfellu í námi. Skilin milli 

skólastiganna mást að einhverju leyti út samanber skóla C þar sem samrekstur hefur verið um 

nokkurt skeið. Tíma tekur að koma á tengslum og samvinnu og slíkt gerist ekki af sjálfu sér 

samanber skóla A og B. Þar hafa margir þættir áhrif, þeirra á meðal fyrirkomulag 

húsnæðimála og viðhorf starfsmanna. Í skóla A er t.d. ekki mikil samvinna milli kennara 

fimm og sex ára barna þrátt fyrir að vera í aðliggjandi húsnæði. Þar bera kennarar sex ára 

barna fyrir sig bindandi námskrá og tímaleysi.  

Tengsl skólastiganna aukast þó ekki nema markvisst sé að því unnið. Það er mat skólastjórans 

að samrekstur geti aukið tengsl skólastiganna og það gerist að einhverju leyti sjálfkrafa séu 

skólastigin í sama húsnæði. Skólastjóri í skóla C tekur ekki undir þetta sjónarmið og bendir á 

nauðsyn þess að stuðlað sé að tengslum á markvissan hátt. Það sé hægt að gera með ýmsu 

móti. Dæmi um slíkt eru þemaverkefni í skólum B og C. Slík verkefni auki gagnkvæma 

þekkingu og virðingu milli starfstétta auk þess sem allir upplifi sig þá sem hluta af stærri heild 

en í skóla C eru slík vinnubrögð lengst á veg komin af skólunum þremur. Í skóla C eru fimm 

og sex ára nemendur saman í svokölluðum hringekjum þar sem þeir fást við lestur og 

stærðfræði. Auk þess blandast aldurshóparnir í frjálsum leikstundum. Þannig er markvisst 

unnið að því að stuðla að samfellu í námi og tengslum skólastiga. Þróunarverkefni með 

þátttöku kennara beggja vegna skólaskilanna ýta einnig undir samstarf og er 

starfendarannsókn í skóla C og þróunarverkefni um læsi í skóla B dæmi um slíkt. Skólastjóri í 

skóla A segir að sér finnist leikurinn smám saman hafa fengið meira vægi sem kennsluaðferð 

í starfi með sex ára börnunum og bendir á að lestrarkennsluaðferðir, sem notaðar eru í 

skólanum, svo sem byrjendalæsi, henti bæði elstu deildum leikskólans og yngstu deildum 

grunnskólans. 
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Viðmælendur eru almennt sammála um að samfellan í námi barna verði meiri í samreknum 

skólum. Skortur á leikskólakennaramenntuðu fólki eins og í skóla B getur þó orðið til þess að 

erfitt sé að koma á samstarfi um faglega þætti skólastarfsins. Til að stuðla að tenglsum milli 

skólastiga er nauðsynlegt að tími og vettvangur sé til samvinnu en kjarasamningar koma að 

einhverju leyti í veg fyrir slíkt. Ekki er nóg að stjórnendur hittist heldur er mikilvægt að þeir 

skapi svigrúm fyrir starfsmenn til samvinnu. Þar sem leikskólakennarar hafi lítinn tíma til 

samvinnu og undirbúnings getur þetta reynst flókið í framkvæmd. Sé takmarkað svigrúm eða 

vilji til samvinnu er hætt við að skólastarfið haldist óbreytt þrátt fyrir samrekstur. Skólastjóri í 

skóla C segir að aðaláskorun stjórnenda samrekinna skóla felist í því að koma á og 

skipuleggja samvinnu milli skólastiganna. Það á bæði við um daglegt skipulag og faglegt 

starf. Slíkt er flókið í framkvæmd en til að auðvelda samstarf á mörkum skólaskilanna geti 

reynst heppilegt að láta fimm og sex ára börn fylgja sama dagskipulagi eins og raunin er í 

skóla C og að einhverju leyti í skóla A.  

Fulltrúar fræðsluyfirvalda voru þeirrar skoðunar að samrekstur gefi aukin tækifæri til 

sveigjanleika milli skólastiganna, meiri einstaklingsmiðunar og að kostir hvors skólastigs 

nýtist börnum lengur. Æskilegt sé að skólaganga elstu barna leikskólans og yngstu barna 

grunnskólans skarist og dregið verði úr skilum skólastiganna. Samrekstur einfaldi 

stefnumótun þar sem heildstæð sýn fæst á skólastarfið með sameiginlegri yfirstjórn. 

Samrekstur geti einnig verið leið til að bæta þjónustu. Varast beri að grunnskólinn yfirtaki 

leikskólann en á því sé viss hætta þar sem grunnskólinn er skyldunám. Mikilvægt sé að hafa 

aðferðir beggja skólastiganna í heiðri í samreknum skólum. Að mati yfirvalda getur 

samrekstur bætt upplýsingaflæði til foreldra, þjónustu við nemendur og einfaldað 

fyrirkomulag sérkennslu. Þessar áherslur eru í samræmi við niðurstöður úttekta yfirvalda á 

skólastarfi í samreknum skólum og einnig er samhljómur við niðurstöður rannsóknar Gerðar 

G. Óskarsdóttur (2012) um tengsl og samstarf skólastiga. 

Ekkert í aðalnámskrám leik- og grunnskóla hamlar því að unnið sé að samfellu í námi barna. Í 

samreknum skólum eru tækifæri til að vinna að skólanámskrám þvert á skólastigin. Þannig má 

nýta sérstöðu samrekstrarformsins í þágu nemenda, auka samfellu í námi og starfi, samræma 

kennsluaðferðir og koma þannig í veg fyrir óþarfa endurtekningar. Ekkert kemur heldur í veg 

fyrir að slík vinna fari fram milli leik- og grunnskóla þó að þeir séu ekki samreknir. Til að 

slíkt verði unnt þarf þó á markvissan hátt að stuðla að samstarfi kennara þvert á skólastigin. Ef 

það er gert væri hægt að koma betur til móts við einstaklingsbundnar þarfir nemenda en allir 

viðmælendur eru sammála um nauðsyn þess. Slíkt gerist þó aðeins með auknum tíma til 
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skipulagningar og samráðs. Leikskólastjórinn í skóla A bendir einmitt á að vel sé hægt að hafa 

samvinnu við grunnskólann um gerð námskrár, sé til þess vilji af beggja hálfu og það þurfi 

ekki að vera hindrun þó að skólastigin séu rekin í sitt hvorri stofnuninni. Hann bendir þó á að 

sér finnist ákveðin tregða af grunnskólans hálfu til slíkrar samvinnu. Leikskólastjórinn telur 

að vinnubrögð leik- og grunnskólakennara séu ólík. Leikskólinn leggi áherslu á sjálfstæði 

nemenda en í grunnskólanum sé starfið bundnara föstum römmum. Það er álit deildarstjórans 

í skóla A að skólastigin stýrist mismikið af námskránni og grunnskólakennarar beri fyrir sig 

stýrandi námskrá. Þeim finnist þeir því ekki hafa tíma til samvinnu. Aðstoðarleikskólastjórinn 

í skóla B bendir á að vel sé hægt að koma á samvinnu milli skólastiga óháð rekstrarformi. 

Viðhorf og samræða séu lykilatriði. Einnig finnst honum talsvert skorta varðandi stefnu og 

hlutverk leikskólans. Leikskólafólkið er almennt þeirrar skoðunar að breytingar þurfi að gera 

á grunnskólastarfinu ef börn eigi að byrja yngri í grunnskóla. Fyrirkomulag húsnæðismála 

hefur að einhverju leyti áhrif á hvernig til tekst varðandi samstarf skólastiganna þó að það eitt 

og sér hafi ekki afgerandi áhrif, sbr. skóla A. Ef unnið væri saman að skólanámskrá og 

framkvæmd kennslu og uppeldis þarf fyrirkomulag húsnæðismála eða rekstrarform skóla ekki 

að vera hindrun. 

Með vísan til niðurstaðna um húsnæði og rekstur er lagt til að samreknir leik- og grunnskólar 

séu í sama húsnæði, sé þess nokkur kostur og við skipulagningu nýrra skóla og hverfa sé tekið 

mið af þeim kostum sem felist í samnýtingu húsnæðis og samrekstri leik- og grunnskóla. Til 

að tryggja samfellu í námi leik- og grunnskólabarna er mikilvægt að nauðsynlegum tíma sé 

varið til skipulags og samstarfs skólastiganna og fagfólk beggja skólastiganna vinni saman að 

námskrárgerð.  

6.2 Helstu ókostir samrekstrar 

Næst voru viðmælendur spurðir álits á helstu ókostum samrekstrar. Eins og áður hefur komið 

fram er ekkert í lögum sem hindrar samrekstur leik- og grunnskóla. Þvert á móti eru í lögum 

heimildir til samrekstrar. Aðrir þættir í ytri umgjörðinni torvelda þó samreksturinn og á það 

fyrst og fremst við um ólíkan starfstíma leik- og grunnskóla, kjarasamninga leik- og 

grunnskólakennara og fastmótaða skólamenningu.  

6.2.1 Starfstími 

Ólíkur starfstími leik- og grunnskóla veldur vanda í samreknum skólum þar sem árlegur 

skólatími nemenda er breytilegur eftir því hvoru skólastiginu þau tilheyra. Skýrt er kveðið á 

um starfstíma grunnskóla í lögum og kjarasamningum en ekkert slíkt á við um leikskólann. 
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Sveitarfélögin ráða sjálf árlegum starfstíma leikskóla og er hann oftast lengri en í 

grunnskólum. Þetta skapar ákveðinn vanda varðandi innra skipulag samrekinna skóla.  

Í skóladagatali er nánar útfært skipulag skólaársins svo sem upphaf og lok skólastarfs, jóla-, 

páska- og vetrarleyfi og hvernig skipulagsdagar dreifast yfir skólaárið. Ólíkur starfstími hefur 

því áhrif á þann tíma sem er til samstarfs fagstétta í samreknum skólum og veldur því að 

starfsmenn hafa ekki allir sömu viðveru. 

Skóli A er frábrugðinn skólum B og C að því leyti að eingöngu elsta deild leikskólans er 

samrekin með grunnskólanum. Þar sem krafa bæjarfélagsins var sú að leikskóladeildin 

starfaði eftir sömu umgjörð og aðrir leikskólar í sveitarfélaginu er hún opin meðan skólastarf í 

grunnskólahlutanum liggur niðri, t.d. í jóla-, páska-, sumar- og vetrarleyfum grunnskólabarna. 

Einnig hafa aðrir dagar þar sem vikið er frá hefðbundnu skólastarfi, svo sem vegna námsmats 

og viðtalsdaga, áhrif á starf deildarinnar. Allt þetta raskar skipulagi og kennslu þeirra kennara 

sem starfa eftir kjarasamningi Félags grunnskólakennara en hafa jafnframt kennsluskyldu í 

fimm ára deildinni og sú kennsla fellur niður þessa daga. Þjónusta við leikskólabörnin 

skerðist. Þau fá t.d. ekki mat í matsalnum eins og þau eru vön og hafa þarf skólann opinn fyrir 

mjög fáa nemendur. Skólastjóri og deildarstjóri benda á að jafnvel hefði verið heppilegra að 

deildin starfaði alfarið eftir umgjörð grunnskólans hvað varðar skóladagatal og ráðningarkjör 

og að nemendur væru í fimm ára bekk en ekki í leikskóladeild. Það hefði einfaldað ýmislegt 

varðandi skipulagningu skólastarfsins. Í skóla B eru skólastigin í sitt hvorri byggingunni og 

má ætla að þó skólaleyfi falli ekki saman komi það ekki mikið að sök. 

Í skólum A og C er reynt að hafa allt skipulag í fimm ára deildum skólanna sem líkast 

skipulagi í yngstu bekkjum grunnskóla til að auðvelda samstarfið. Samstarf er fremur lítið í 

skóla B og þar hefur reynst erfitt að koma á sameiginlegum starfsdögum til fundahalds og 

samvinnu. Þar eru skólastigin í sitt hvorri byggingunni eins og áður hefur komið fram. Hefðir 

eru þar fastmótaðar og getur það að einhverju leyti skýrt takmarkað samstarf. Viðhorf hafa þó 

væntanlega einnig áhrif. Bent skal á að skólar A og B hafa verið skemur samreknir en skóli C. 

Eðlilegt er að taka tillit til þess að samstarf hefur þar þróast á lengri tíma en í hinum skólunum 

tveimur. 

Í skóla C hefur tekið tíma að aðlaga skóladagatöl leik- og grunnskólahluta að skólastarfi í 

samreknum skóla. Sérstök heimild fékkst frá fræðsluyfirvöldum til breytinga á skóladagatali 

til að það samræmist sem best þörfum skólans m.t.t. skipulagsdaga. Það gefur aukið svigrúm 

til vinnufunda og samstarfs. Því nýtast þeir nú betur öllum starfsmannahópnum.  
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6.2.2 Kjarasamningar 

Þar sem ekki hafa verið gerðir sérstakir kjarasamningar fyrir kennara, með hliðsjón af 

samreknum skólum, starfa þeir í sitt hvoru kerfinu. Kjarasamningar leik- og 

grunnskólakennara eru ólíkir sem er hindrun í samrekstri leik- og grunnskóla. Það bitnar m.a. 

á tækifærum til samstarfs, kemur í veg fyrir að ráðrúm gefist til nauðsynlegrar samvinnu og 

getur orðið til þess að erfiðlega gengur að efla tengslin milli skólastiganna. Fólk reynir að 

nýta þær stundir sem gefast, m.a. matar- og kaffitíma, til samstarfs. 

Meginmunurinn á kjarasamningunum felst í vinnutímaákvæðum þeirra. Samningar 

leikskólakennara gera t.d. ráð fyrir mun minni tíma til undirbúnings og samvinnu sem 

torveldar þátttöku þeirra í sameiginlegu starfi innan skólanna. Ólíkar vinnutímaskilgreiningar 

hafa áhrif á sameiginlegan funda-, samráðs- og undirbúningstíma og getur reynst flókið að 

samræma skólastarfið milli skólastiganna. Einnig veldur kjarasamningurinn því að erfiðara er 

að samnýta starfsfólk milli skólastiga. Þetta á við um alla skólana þrjá sem eru viðfangsefni 

verkefnamatsins. Ólíkir kjarasamningar geta einnig valdið togstreitu í starfsmannahópnum þar 

sem eftirsóknarverðara þykir að starfa samkvæmt kjarasamningi grunnskólakennara vegna 

tilhögunar vinnutíma og er þar helst horft til jóla-, páska- og sumarleyfa.  

Í skóla C starfa grunnskólakennarar eftir bókun 5 og því er skólastarfið þar ekki eins bundið 

af þeim römmum sem er að finna í kjarasamningum grunnskólakennara. Það auðveldar að 

vissu leyti skipulagningu skólastarfsins og samstarfið milli skólastiganna.  

Leikskólastjórinn í skólahverfi A er þeirrar skoðunar að með einum kjarasamningi fyrir 

skólastigin mætti samnýta starfskrafta kennara betur og bjóða upp á breiðara námsval á 

skólastigunum. Viðmælandinn bendir á að vandinn verði ekki úr sögunni fyrr en gerður verði 

einn samningur fyrir alla kennara innan Kennarasambands Íslands og leik- og grunnskólinn 

gerður að einu skólastigi. Þetta er ábending sem vert er að taka til athugunar þar sem ólíkir 

kjarasamningar reynast ein helsta hindrunin í samstarfi skólastiganna. Jafnframt mætti með 

setningu sameiginlegra laga um leik- og grunnskóla auka samfellu skólastiganna en með því 

yrði ýtt undir þá samfellu sem enn virðist skorta, m.a. til að koma í veg fyrir endurtekningar í 

námi á mörkum skólaskilanna.  

Endurskoðun kjarasamninga er mikilvægur þáttur í umbótum skólastarfs og nauðsynlegt að 

viðurkenna sérstöðu samrekinna skóla í því sambandi. Nauðsynlegt er að starfsmenn beggja 

vegna skólaskilanna fái tíma til samstarfs og samvinnu. Búa þyrfti þannig um hnútana að 
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kjarasamningar gerðu ráð fyrir samrekstri leik- og grunnskóla. Það eru í raun kjarasamningar 

leik- og grunnskólakennara sem stjórna umfangi samnýtingar starfsmanna leik- og 

grunnskóladeilda samrekinna skóla. Fólk er ráðið á mismunandi starfstöðvar sama skóla í stað 

þess að vera ráðið til hins samrekna skóla. Kennarar eru í raun ráðnir í sitt hvort kerfið vegna 

ólíkra kjarasamninga og skóladagatala. Að því leyti er ytri umgjörðin truflandi og þjónar ekki 

samreknum skólum. Gera þyrfti breytingar á kjarasamningum og skóladagatölum, jafnvel 

skilgreina ný störf á mörkum skólastiganna. Væri það gert yrði kjaraumhverfi og starfstími 

eitt kerfi. Kjarasamningurinn og skóladagatalið eru því helstu hindranirnar í ytri umgjörð 

skólastarfs. 

6.2.3 Menning og hefðir 

Í upphafi samrekstrar leik- og grunnskóla byggir skólastarf almennt á hefðum tveggja áður 

sérrekinna skóla. Í skólum, þar sem menning er fastmótuð, getur reynst erfitt að fá fólk til að 

stíga út fyrir þær venjur, sem skólastarfinu hafði verið búið, fram að sameiningu og á það við 

um skóla A og B. Í skóla B er vilji til að skoða þær hefðir sem tengjast hvoru skólastigi fyrir 

sig og þar gætu verið sóknarfæri til að aukinnar samvinnu. Í skóla C hefur markvisst verið 

unnið að því að skapa skólanum hefðir sem mótast af því rekstrarformi sem hann byggir á. Í 

samreknum skólum eru tækifæri til að sameina áherslur varðandi uppeldi og námsumhverfi og 

skapa sameiginlega menningu sem styður við skólastarfið. Sú vinna er vel á veg komin í skóla 

C og byggir á þeirri áherslu að móta heildstæða sýn á skólastarfið.  

Niðurstaða verkefnamatsins er að menning og hefðir meðal leik- og grunnskólakennara séu 

fastmótaðar. Það getur verið hindrun þegar kemur að sameiningum stofnana. Í skýrslum um 

væntingar sveitarfélaga um kosti og ókosti samrekstrar kemur einmitt fram það sjónarmið að 

ólík menning, starfshættir og hlutverk leik- og grunnskóla geti verið hindrun þegar kemur að 

samreksti. Á grunni þessara niðurstaðna er lagt til að starfstími leik- og grunnskóla verði 

samræmdur svo sem kostur er innan samrekinna skóla en jafnframt hugað að einni 

sameiginlegri löggjöf fyrir leik- og grunnskóla og einum kjarasamningi fyrir leik- og 

grunnskólakennara. Í samreknum skólum verði unnin skólanámskrá fyrir elstu börnin í 

leikskólum og 1. bekk grunnskóla. 

6.3 Hvatinn til samrekstrar 

Í þriðju matsspurningunni var spurt um hvatann að samrekstri skóla á leik- og grunnskólastigi. 

Þar er sjónum m.a. beint að ástæðum samrekstrar og þeim sjónarmiðum sem lágu að baki 
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ákvörðun um samrekstur. Einnig var spurt hvort einhver önnur sjónarmið en þau sem nefnd 

voru í opinberri umræðu hefðu að mati viðmælenda legið að baki ákvörðuninni en um slíkt 

var ekki að ræða.  

Svör viðmælenda eru í takt við þær væntingar sem fram koma í skýrslum um samrekstur og 

lúta að betri nýtingu fjármagns, hagkvæmni í rekstri og auknu samstarfi skólastiganna. Í stuttu 

máli er svarið við þessari spurningu að staðbundnar ástæður urðu til þess að ákveðið var að 

samreka leik- og grunnskólana þrjá. Þar sem fyrir lágu heimildir til samrekstrar var horft til 

þess að fara þá leið. Ákvarðanir sem varða rekstur leik- og grunnskóla eru fyrst og fremst 

málefni sveitarstjórna og því allar ákvarðanir um slíkt teknar á sveitarstjórnarstiginu. Hvatinn 

til þeirra breytinga að samreka leik- og grunnskólana þrjá, sem um ræðir, spratt upp úr 

ákveðnu efnahagslegu samhengi og almennri umræðu um skólamál. Þó að aðdragandinn að 

stofnun skólanna þriggja hafi verið ólíkur má segja að hvatinn hafi í öllum tilvikum verið 

sérstakar aðstæður í skólaumhverfi þeirra.  

Ástæður sveitarfélaganna til samrekstrar virðast hafa verið af tvennum meiði. Annars vegar 

hagræðingaraðgerðir vegna óumflýjanlegra breytinga sem gera þurfti á skólahaldi í 

viðkomandi sveitarfélögum og hins vegar vilji sveitarstjórnarmanna til að halda uppi 

staðbundinni skólaþjónustu í viðkomandi skólahverfum. Í skóla A var markmiðið að fjölga 

leikskólaplássum án þess að til kæmi viðbótarkostnaður vegna nýframkvæmda í 

byggingamálum fyrir sveitarfélagið og horft var til þess að nýta betur það skólahúsnæði sem 

fyrir var í sveitarfélaginu. Í skóla B hafði nemendum fækkað í grunnskólanum. Því var 

ákveðið að endurskoða skólamálin m.t.t. þeirrar fækkunar. Til greina kom að hætta rekstri 

grunnskólans og að grunnskólanemendur sæktu skóla í nærliggjandi skólahverfi. Betra þótti 

að sameina leik- og grunnskóla innan skólahverfisins og viðhalda óbreyttri skólaþjónustu í 

hverfinu. Í skóla C var hvatinn aðstæður í nýju hverfi. Uppbygging hverfisins varð ekki eins 

og áætlanir gerðu ráð fyrir og því var farin sú leið að setja upp sameinaðan leik- og 

grunnskóla. Með því sparaðist byggingarkostnaður og þjónusta við skólabörn og foreldra 

þeirra var samþætt í einni stofnun. Að auki var það sýn sveitarfélaganna að af samrekstri leik- 

og grunnskóla yrði faglegur ávinningur í skólastarfi. Svo virðist sem sveitarfélögin hafi því 

leitað lausna sem uppfylltu fyrrgreind skilyrði.  

Viðmælendur úr hópi sveitarstjórnarmanna telja að annars vegar hafi hvatinn verið faglegur 

áhugi á meiri fjölbreytni í rekstri skóla en hins vegar að verja innra starfið við þær 

efnahagslegu aðstæður sem uppi voru, m.a. með því að nýta betur húsnæði og fækka í 
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yfirstjórn skólanna. Ætla má að þar sem fór saman sú trú að faglegur ávinningur hlytist af 

samrekstri leik- og grunnskóla og þær aðstæður sem uppi voru hjá sveitarfélögunum hafi það 

leitt til þess að af samrekstri varð.  

Þó segja megi að hvatinn að samrekstri hafi verið af fjárhagslegum toga er jafnframt ljóst að 

yfirvöld bundu einnig vonir við faglegan ávinning. Ólíklegt er að samrekstur skólastiga hefði 

orðið að veruleika ef ekki hefðu verið uppi hugmyndir um slíkt um nokkurt skeið meðal 

rekstrar- og hagsmunaaðila innan sveitarfélaganna. Eins má telja líklegt að það sjónarmið að 

börn hefji fyrr formlegt nám hafi haft áhrif á þróun mála. 

6.4 Verklag og framkvæmd við samrekstur 

Fjórða matsspurningin var um framkvæmd við sameiningar skóla. Hún lýtur að verklaginu í 

aðdraganda samrekstrar, ferlinu frá því ákvörðun um samrekstur var tekin og þar til 

samrekstur hófst, samstarfi þeirra sem að málinu komu og hverjir tóku þátt, hverjir stýrðu 

verkum og hvernig staðið var að undirbúningi skólastarfsins.  

Verklag og framkvæmd í aðdraganda samrekstrar var nokkuð ólíkt í skólunum þremur. Í skóla 

A var það þannig að veturinn áður en sveitarstjórn tók ákvörðun um samrekstur boðaði 

yfirmaður skólamála í sveitarfélaginu, sem stýrði ferlinu fyrir hönd fræðsluyfirvalda, 

stjórnendur leik- og grunnskóla í skólahverfinu til funda til að kanna viðhorf þeirra til þess að 

flytja fimm ára deild nærliggjandi leikskóla í grunnskóla hverfisins. Stjórnendur voru beðnir 

að leggja fram áætlanir um fyrirhugaða framkvæmd og hvernig að henni skyldi staðið. Ekki 

var samhljómur í tillögum stjórnenda. Grunnskólastjóra þótti eðlilegast að þar sem deildin 

yrði innan grunnskólans væri hún undir hans stjórn. Hann áleit það auka á flækjustigið að hafa 

marga stjórnendur yfir þeirri starfsemi sem fram færi í grunnskólahúsnæðinu. Fræðsluyfirvöld 

tóku þá ákvörðun að deildin yrði undir stjórn grunnskólastjórans. Þegar sú ákvörðun lá fyrir 

var haldinn kynningarfundur fyrir foreldra um fyrirhugaða stofnun deildarinnar en lítill áhugi 

reyndist meðal foreldra fyrir þeim fundi.  

Í skóla B var ákvörðun um samrekstur tekin í kjölfar mats á kostum sameiningar leik- og 

grunnskóla vegna nemendafækkunar í grunnskóla viðkomandi skólahverfis. Eftir að 

sveitarstjórn tók ákvörðun um samrekstur var skipaður stýrihópur sem í sátu fulltrúar allra 

hagsmunaðila. Í skóla B stýrði fulltrúi fræðsluyfirvalda vinnu stýrihópsins sem undirbjó 

sameiningu leik- og grunnskólans og starfað var eftir fyrirfram ákveðinni verkáætlun. 

Stýrihópnum var ætlað að undirbúa sameiningu stofnananna og áætlað að samrekstur hæfist 

ári síðar. Stjórnendum beggja skólanna var sagt upp störfum eftir að ákvörðun um samrekstur 

hafði verið tekin. Skólastjóri grunnskólans var ráðinn til að stýra nýrri stofnun og tók þá við 

stjórn stýrihópsins.  
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Í skóla C var tekin ákvörðun um að hefja samrekstur leik- og grunnskóla innan nýs hverfis 

eftir þrýsting frá foreldrum en enginn skóli var þar fyrir. Stofnaður var undirbúningshópur 

skipaður fulltrúum fræðsluyfirvalda og foreldra. Upp úr þeim hópi spratt foreldrafélag skólans 

sem var virkt í öllu undirbúningsferlinu. Eftir að skólastjóri var ráðinn til starfa bættist hann 

við hópinn. Almennt telja viðmælendur að vel hafi tekist til um stofnun skólans en gera hefði 

þurft ráð fyrir auknu fjármagni vegna sérstöðu hans. Stjórnunarkvóti var þó aukinn frá 

gildandi viðmiðum í sveitarfélaginu. Fulltrúi foreldra sagði fyrsta skólaárið hafa einkennst af 

innri hagsmunagæslu starfsmanna vegna mismunandi fjárveitinga fyrir skólastigin. Eftir að 

stjórnendur skólans tóku ákvörðun um að líta á skólann sem eina heild var sú togstreita úr 

sögunni.  

Eins og fram hefur komið var samstarf fræðsluyfirvalda við hagsmunaaðila í aðdraganda 

samrekstrar í skólunum þremur með ólíkum hætti. Í skóla A var ekki um formlega aðkomu 

foreldra að ræða áður en ákvörðun um stofnun deildarinnar var tekin. Frá upphafi lá fyrir sú 

ákvörðun fræðsluyfirvalda að deildin skyldi starfrækt á forsendum leikskólans varðandi 

starfstíma og almennt verklag. Samkvæmt viðmælendum telja foreldrar að vel hafi tekist til 

við mótun starfsins og tengja það m.a. því að þeim hafi gefist kostur á að hafa áhrif á mótun 

skólastarfsins eftir að rekstur deildarinnar hófst. Skólastjóri telur það hafa haft jákvæð áhrif á 

viðhorf til samrekstrarins að leikskólakennari var ráðinn til að veita deildinni forstöðu. Að 

mati skólastjóra styrkti tilkoma deilarinnar skólastafið þar sem nemendum fjölgaði sem m.a. 

leiddi til þess að list- og verkgreinakennarar fengu fjölbreyttari verkefni. Þetta telur skólastjóri 

m.a. hafa haft jákvæð áhrif á viðhorf starfsfólks.  

Í skólum B og C má ætla að einhver sparnaður hafi hlotist af því að ráða einn skólastjóra yfir 

samrekinn skóla. Samkvæmt töflu 13 flokkast slíkt bæði sem ógn og tækifæri. Ógnin vísar 

m.a. til minni faglegrar þekkingar á öðru skólastiginu en tækifærið til sparnaðar í rekstri. Eins 

og sjá má í töflu 10 hefur stjórnendum í leik- og grunnskólum almennt fækkað talsvert frá því 

árið 2008 og því má ætla að sveitarfélögin hafi nýtt sér samrekstrarformið að einhverju leyti 

til hagræðingar. Það skal tekið fram að í skólunum, sem eru viðfangsefni verkefnamatsins, eru 

starfandi stjórnendur bæði frá leik- og grunnskóla. 

Skólastjórum í skólum A og C fannst í upphafi erfitt að fóta sig innan stjórnsýslu 

sveitarfélaganna þar sem ábyrgð á skólastarfinu heyrði nú undir fleiri deildir innan stjórnsýslu 

sveitarfélaganna varðandi allan rekstur. Viðmælendur í skóla B töluðu um skort á stefnu og 

óskýrt hlutverk leikskólans sem þeir telja grundvöll þess að tengsl náist milli skólastiganna. 
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Þetta eigi sérstaklega við um hlutverk leikskólans. Í skóla B og C er það skoðun viðmælenda 

að verkferlar hafi ekki verið nægilega vel undirbúnir áður en samrekstur hófst og skólakerfið 

því ekki tilbúið fyrir þetta rekstrarform.  

Í skólunum þremur var misjafnlega staðið að ferlinu við framkvæmd samrekstrar. Í öllum 

tilfellum fór fram einhver greiningarvinna áður en til samrekstrar kom. Samráð við 

hagsmunaaðila var mest í skólum B og C. Á grunni þessara niðurstaðna er lagt til að vandað 

sé til undirbúnings sameiningar skóla, m.a. með skýrum áætlunum og verkferlum, víðtæku 

samstarfi og styrkri stjórnun sameiningarferilsins. Nýr sameinaður skóli fái nýtt heiti svo 

starfsfólk upplifi ekki að um „yfirtöku“ sé að ræða. Jafnframt er mikilvægt að stjórnendur 

komi beggja vegna frá til að tryggja að fagleg þekking stjórnenda beggja skólastiganna sé til 

staðar. 

6.5 Viðhorf til samrekstrar 

Fimmta matsspurningin fjallar um viðhorf starfsmanna til samrekstrar. Viðhorfin eru almennt 

jákvæð eftir að fólk hefur kynnst samrekstri af eigin raun. Viðhorf leik- og grunnskólakennara 

til samrekstrarformsins þurfa þó að breytast til að auðvelda samstarf milli skólastiganna. 

Rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur (2004) leiðir í ljós að viðhorf kennara hafi mikil áhrif á 

hvernig til tekst um samstarf leik- og grunnskóla. Af verkefnamati þessu má draga þá ályktun 

að hindrunin sé beggja vegna. Tortryggni er leikskólamegin og meintur tímaskortur 

grunnskólamegin. Hræðsla er við að grunnskólinn og starfsaðferðir hans yfirtaki leikskólann. 

6.5.1 Jákvæð reynsla 

Viðhorf starfsmanna og annarra hagsmunaaðila til samrekstrar eru almennt mjög jákvæð og 

segja viðmælendur jákvæð viðhorf sín gagnvart samrekstri hafa styrkst eftir að þeir öðluðust 

reynslu af honum. Starfsmenn skólanna segja þekkingu sína á því skólastigi sem þeir höfðu 

ekki starfað við áður hafa aukist. Þeir sjái mörg tækifæri í samrekstrinum til að efla tengsl 

skólastiganna til hagsbóta fyrir nemendur.  

Í skólunum þremur höfðu staðbundnar aðstæður áhrif á viðhorf til samrekstrar en á ólíkan 

hátt. Skólastjóri í skóla A telur það hafa haft jákvæð áhrif á viðhorf til samrekstrarins að 

leikskólakennari var ráðinn til að veita deildinni forstöðu. Tilkoma deildarinnar styrkti einnig 

skólastafið, þar sem nemendum fjölgaði, sem m.a. leiddi til þess að list- og 

verkgreinakennarar fengu fjölbreyttari verkefni. Þetta telur skólastjóri m.a. hafa haft jákvæð 

áhrif á viðhorf starfsfólks. Sameiningar stofnana geta reynt á innviði þeirra sbr. skóla B þar 
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sem leikskólastjórinn vék við sameiningu. Foreldrar voru í upphafi gagnrýnir á 

fyrirkomulagið en viðhorf þeirra breyttust eftir kynni þeirra af samrekstri. Meiri efasemdir eru 

í leikskólaumhverfinu. Það leikskólafólk sem starfar í skólum A og C hefur önnur viðhorf en 

leikskólastjórinn í hverfi A og starfsfólk leikskóladeildarinnar í skóla B.  

Almenn afstaða viðmælenda er sú að samrekstrarformið hafi reynst farsælt. Efasemdir viku 

þegar fólk kynntist þessu skólafyrirkomulagi af eigin raun. Fólk sér tækifærin. Það rýmar við 

niðurstöður greiningar á úttektum samrekinna skóla sem settar eru fram í töflu 12 þar sem 

fram kemur að tortryggni víkur eftir að samrekstur skóla hefst. Sumir foreldrar höfðu í byrjun 

efasemdir um samrekstur en reynslan hefur breytt viðhorfum þeirra m.a. vegna þess að þeir 

hafa fengið tækifæri til að vera með í að móta starf nýrrar stofnunar. Þeir sem reynslu hafa af 

samrekstri eru þeirrar skoðunar að samrekstur eigi rétt á sér og sé ekki síður farsæl leið í 

skólastarfi en að reka skólastigin sitt í hvorri stofnuninni. Gera má ráð fyrir að þetta viðhorf 

komi fram án þess að þar sé sérstaklega horft til hagræðingar í fjárfestingu og rekstri. 

Viðhorf til samrekstrar mótast að einhverju leyti af því hvort samrekstur hefur verið frá 

upphafi eða orðið til við sameiningar. Sú staðreynd að allir starfsmenn ráða sig frá upphafi til 

starfa í samreknum skóla hefur í för með sér meiri jákvæðni gagnvart skólastarfinu og 

auðveldar samstarfið. Þetta er greinilegt þegar skólar B og C eru bornir saman. Viðhorf í skóla 

C eru jákvæðari en í skóla B. Auðveldara er að stýra og reka skóla, sem er samrekinn frá 

fyrsta degi, þar sem ekki þarf að sameina tvær áður mótaðar heildir. 

6.5.2 Tortryggni og fordómar 

Segja má að viðhorf og vilji starfsmanna gagnvart samrekstri leik- og grunnskóla sé e.t.v. 

mikilvægasti þátturinn varðandi það hvernig til tekst. Í því sambandi er óhjákvæmilegt að 

fjalla um tortryggni eða fordóma sem gætir á báða bóga milli leik- og grunnskólakennara.  

Mestrar tortryggni gagnvart samrekstri virðist gæta meðal starfsfólks leikskólans. Að sögn 

viðmælenda í skóla B var starfsfólk leikskólans hikandi gagnvart samrekstrinum sem skýrist 

e.t.v. af ótta við að verða yfirtekin af grunnskólanum og lágs hlutfalls leikskólakennara í 

viðkomandi skóla. Leikskólastjóri í skólahverfi A hefur einnig af því áhyggjur að samrekstur 

sé oftast á forsendum grunnskólans og undir stjórn grunnskólastjóra sem litla þekkingu hafi á 

leikskólastarfi og hefur efasemdir um réttmætt þess að leikskólabörn flytjist of ung í 

grunnskólann. Varast beri að leikskólabörn verði eins og yngsti bekkur grunnskóla. Gagnrýni 

hans snýst að nokkru leyti um starfsaðferðir í yngstu deildum grunnskólans og skort á vilja 

grunnskólakennara til samstarfs við leikskólakennara.  
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Eins og fram hefur komið virðist sem ólíkar starfsaðferðir leik- og grunnskóla hamli að 

einhverju leyti samstarfi og gagnkvæmum tengslum skólastiganna. Með starfsaðferðum er átt 

við kennslufræðilega nálgun sem er að mati flestra viðmælenda ólík á skólastigunum. Í 

leikskólanum er lögð áhersla á leikinn sem ráðandi kennsluaðferð en leikskólafólk óttast að sú 

kennsluaðferð víki fyrir hefðbundnari aðferðum grunnskólans, s.s. kynningum kennara og 

verkefnavinnu nemenda í kjölfarið. Í rannsókn Gerðar G. Óskarsdóttur (2012) kom engu að 

síður fram að talsvert var um leik, bæði skipulagðan og óskipulagðan, í 1. bekk grunnskóla. Á 

báðum stigum ræddu kennarar við barnahópinn í einhvers konar samverustundum og elstu 

börnin í leikskólunum unnu að skipulögðum verkefnum. 

Tortryggni gætir milli leik- og grunnskólakennara. Það kemur m.a. fram í viðhorfum 

leikskólastjóra og foreldris í skólahverfi A og einnig hjá stjórnendum í skóla B. Upplifun 

leikskólastjórans í skólahverfi A einkennist af því að skólastarf í samreknum skólum sé fyrst 

og fremst á forsendum grunnskólans og undir stjórn grunnskólastjóra sem almennt hafi 

takmarkaða þekkingu á leikskólastarfi. Þar af leiðandi verði ekki samvinna milli skólastiganna 

þrátt fyrir samrekstur. Þetta finnst honum helsti ókosturinn við samrekstur. Ákveðinn ótti er 

við að grunnskólinn yfirtaki leikskólann þar sem grunnskólastjórar verða oftast skólastjórar 

samrekinna skóla.  

Ágreiningur er um það meðal leikskólafólks að hve miklu leyti megi tala um að 

leikskólakennarar kenni. Það sjónarmið endurspeglast í orðum skólastjóra í skóla C og 

leikskólastjóra í skóla A. Þeir tala báðir um að umræðan stjórnist af gömlum viðhorfum og 

mýtum. Leikskólastjóranum finnst sumir grunnskólakennarar líta niður á störf 

leikskólakennara og segir að það sé hluti af viðhorfum frá gamalli tíð sem enn séu sums staðar 

við líði. Skólastjóri í skóla C er þeirrar skoðunar að ákveðins misskilnings gæti milli leik- og 

grunnskólakennara sem endurspegli þá sýn að leikskólakennarar telji umhyggju skorta fyrir 

nemendum í grunnskólum en grunnskólakennarar telji að ekkert markmiðsbundið nám fari 

fram í leikskólum. Þetta viðhorf skapist af fordómum og þekkingarleysi, enda er hvort tveggja 

viðhorfið hrakið með niðurstöðum Gerðar G. Óskarsdóttur (2012). Það kemur fram í máli 

beggja viðmælenda að enn sé afar viðkvæmt í hópi leikskólakennara að tala um að þeir kenni 

sem hann álítur þó vera meginviðfangsefni þeirra. Skólastjórinn í skóla C talar um að 

leikskólakennarar séu jafnframt smeykir við að láta í ljós þá skoðun að samrekstur geti átt rétt 

á sér og mörg tabú séu í hópum beggja starfsstéttanna en það er skoðun leikskólastjórans í 

skóla A að samrekstur eigi fullan rétt á sér ef aðstæður kalla á slíkt.  
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Að mati leikskólafólksins virðist markmið leikskólans almennt ekki nægjanlega skýr t.d. 

varðandi það að hvaða marki kennsla eigi að fara fram á leikskólastiginu. Merkja megi 

innbyrðis ágreining og togstreitu á leikskólastiginu t.d. um það hvort tala megi um að 

leikskólakennarar kenni. Aðstoðarleikskólastjóri í skóla B bendir á að auka þurfi samræðu 

milli leik- og grunnskólakennara til að eyða þeirri tortryggni sem virðist ríkja milli 

starfstéttanna og koma þannig í veg fyrir að gjá myndist milli þeirra. Viðmælandi 

sveitarstjórnar orðar það svo að léttir múrar séu milli skólastiganna bæði hjá kennurum og 

stjórnendum og bendir einnig á þá hættu að grunnskólinn yfirtaki leikskólann.  

Á grunni þessara niðurstaðna er lagt til að markvisst verði unnið að aukinni þekkingu 

fagstéttanna á starfi hvorrar annarrar til að koma í veg fyrir vanþekkingu. Það mætti t.d. gera 

með samvinnu og fræðslu leik- og grunnskólakennara um aðferðir og inntak náms á leik- og 

grunnskólastigi.  

6.6 Breytingar á skólakerfinu 

Sjötta matsspurningin fjallar um hvaða breytingar viðmælendur vilji sjá á skólakerfinu. Flestir 

eru þeirrar skoðunar að auka þurfi einstaklingsmiðun innan skólakerfisins til að auka líkur á 

að komið sé til móts við einstaklingsbundnar þarfir hvers nemanda. Eins þyrfti skólakerfið að 

vera sveigjanlegra. Einn viðmælenda bendir á að auka þurfi samræðu starfsmanna beggja 

vegna skólaskilanna um það hvernig skólakerfið ætli að mæta einstaklingsbundnum þörfum 

nemenda og þeirri spurningu því enn ósvarað. Viðmælendur eru almennt þeirrar skoðunar að 

ekki þurfi nauðsynlega að færa til þau skil sem nú eru milli leik- og grunnskóla en mögulega 

mætti færa þau niður um eitt ár. Flestir eru viðmælendur þó þeirrar skoðunar að ekki skipti 

mestu hvar skil eru gerð á skólagöngu barna heldur hvernig kerfið ætli að koma til móts við 

einstaklingsbundnar þarfir hvers og eins. 

Það kemur skýrt fram hjá viðmælendum að þeim finnst að skoða mætti lengd náms í 

framhaldsskólum og að mögulega mætti gera ungmenni skólaskyld til 18 ára aldurs. 

Viðmælendur eru þó þeirrar skoðunar að margt þurfi að breytast innan skólakerfisins áður en 

til slíks kæmi og einn viðmælandi bendir í þessu sambandi á að þörf sé á heildarendurskoðun 

skólakerfisins. 
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6.7 Ábendingar og tillögur 

Séu niðurstöður verkefnamatsins bornar saman við væntingar sveitarfélaga um kosti og ókosti 

samrekstrar og við úttektir yfirvalda á skólastarfi í samreknum skólum ber þeim að flestu leyti 

saman. Það sem helst ber í milli er minni breyting á vinnudegi nemenda en væntingar voru 

um enda ytra skipulag um skólastarfið, svo sem skóladagatöl og kjarasamningar, óbreytt þrátt 

fyrir samreksturinn. Einnig koma fram viðhorf sem ekki eiga við um verkefnamat þetta í 

stjórnsýsluúttekt Akureyrarbæjar þar sem fjallað er um ólík hlutverk leik- og grunnskóla hvað 

varðar menntunar- og uppeldishlutverk. Niðurstöður þessa verkefnamats leiða þvert á móti í 

ljós að fleira er líkt en ólíkt með þessum skólastigum.  

Á grundvelli þessa verkefnamats eru eftirfarandi ábendingar um samrekstur leik- og 

grunnskóla dregnar hér saman: 

 

Samvinna um inntak náms:  

- Ein löggjöf og ein námskrá verði gerð fyrir bæði skólastigin.  

- Starfsmenn beggja skólastiganna vinni saman að gerð skólanámskráa fyrir elstu 

börn leikskólans og yngstu börn grunnskólans. Með slíku yrði komið í veg 

fyrir endurtekningar og samvinna um inntak náms, skipulag þess og aðferðir 

aukin. 

- Samvinna leik- og grunnskólakennara um inntak námsins verði skipulögð á 

hverjum stað (milli grunnskóla og leikskóla þaðan sem meirihluti barna í 1. 

bekk kemur). 

- Lagt er til að sveitarfélögin komi upp samstarfsvettvangi leik- og grunnskóla 

um inntak námsins í elstu deildum leikskóla og yngstu bekkjum grunnskóla til 

að brúa það bil sem er milli leik- og grunnskólakennara og auka gagnkvæma 

þekkingu á skólastigunum. 

Tími til samstarfs:  

- Til að tryggja samstarf þarf að ætla því tíma hvort heldur skólar eru samreknir 

eða samstarfið er milli sjálfstæðra leik- og grunnskóla.  

- Markvisst þarf að vinna að aukinni þekkingu fagstéttanna á starfi hvorrar 

annarrar til að koma í veg fyrir vanþekkingu. Skoða mætti hvort sveitarfélög 

eða stjórnendur leik- og grunnskóla gætu haft samstarf um fræðslufundi 

fagstétta um aðferðir og inntak náms á leik- og grunnskólastigi. 
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Ekki á kostnað annars skólastigsins:  

- Lagt er til að þegar hafinn er samrekstur leik- og grunnskóla fái nýi skólinn 

nýtt heiti til þess að starfsfólk upplifi ekki að um yfirtöku sé að ræða.  

- Gæta þarf að því að þegar hafinn er samrekstur leik- og grunnskóla komi 

stjórnendur frá báðum skólastigunum að stjórnun nýs skóla. 

Samnýting starfsfólks:  

- Breyta þarf kjarasamningum á þann hátt að kennarar í samreknum leik- og 

grunnskóla lúti einum kjarasamningi. 

- Ráðning kennara til samrekins leik- og grunnskóla þarf að grundvallast á 

ráðningu til einnar stofnunar í stað tveggja ólíkra kerfa. 

- Við ráðningu starfsmanna verði enginn greinarmunur gerður á hvort 

starfsmaður sinni starfi við leik- eða grunnskólahluta.  

Einfaldara kerfi:  

- Sníða kjarasamninga að samrekstrarforminu og samræma vinnutíma þeirra sem 

starfa í elstu bekkjum leikskóla og yngstu bekkjum grunnskóla. 

- Sama skóladagatal gildi fyrir elstu börn leikskóla og yngstu börn grunnskóla í 

samreknum skólum.  

- Æskilegt er að eitt stjórnsýslusvið skóla- og frístundamála haldi utan um 

almennan rekstur skóla og málaflokkinn í heild sinni. Slíkt mun einfalda 

samskipti og stefnumótun, stytta boðleiðir, auka samræmi og einfalda þjónustu 

og stefnumótun í skólastarfi.  

Skýr sýn og markmið: 

- Sett verði skýr markmið um hlutverk nýrrar stofnunar og mikilvægt að fulltrúar 

allra hagsmunaaðila komi að þeirri vinnu.  

- Skipulega sé unnið að undirbúningi og stefnumótun þegar áformað er að taka 

upp samrekstur leik- og grunnskóla.  

- Markmiðum með samrekstri sé fylgt eftir með nauðsynlegri stefnumótun eftir 

að skólastarf hefst.  

- Áætla þarf tíma til markvissrar rýni á skólastarfið, samvinnu milli skólastiga og 

námskrárvinnu.  

Nýjar hefðir: 

-  Vinna þarf markvisst að því að skapa sameiginleg gildi og nýjar hefðir við 

sameiningar leik- og grunnskóla til að breytingar á skólastarfinu geti orðið. 
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Lokaorð 

Löggjafinn heimilar samrekstur leik- og grunnskóla. Með því er sveitarfélögunum gert kleift 

að haga rekstri skóla á þann hátt að tekið sé tillit til aðstæðna á hverjum stað. Ekkert í 

löggjöfinni sjálfri hindrar samrekstur – þvert á móti styðja flest ákvæði löggjafarinnar við 

samrekstur skólastiganna. Þar sem sveitarfélögin eru í senn ábyrg fyrir rekstri og starfi 

leikskólans og grunnskólans er það sveitarstjórnarfólk og fagstéttir skólanna sem fjalla um 

samrekstur og/eða sameiningar skóla. 

Reynsla viðmælenda er almennt sú að samrekstur leik- og grunnskóla sé farsæl leið í rekstri 

skólastofnana en enn séu þó ákveðnar hindranir sem þurfi að yfirstíga til að auðvelda slíkan 

rekstur. Niðurstöður verkefnamats þessa er þó að ekkert sé að óttast við samrekstrarformið. 

Fullyrða má að það sé farsæl leið í rekstri skóla og geti auk þess leitt til nauðsynlegrar 

samræðu starfsfólks milli skólastiganna. Með samrekstri leik- og grunnskóla getur orðið til 

þekking sem skapar meiri samfellu í námi barna á mörkum þessara skólastiga. Sú reynsla sem 

þegar er komin á samrekstur og niðurstöður þessa verkefnamats ættu að geta orðið öðrum sem 

hyggja á slíkt rekstrarform leiðarljós í skipulagningu skólahalds. 
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Fylgiskjöl 

 

Viðtalsvísir 

 

Hverjir eru að þínu mati kostirnir við samrekstur leik- og grunnskóla? 

Hverjir eru að þínu mati ókostirnir við samrekstur leik- og grunnskóla? 

Hverjir áttu frumkvæðið að sameiningu/samrekstri í þínum skóla? 

- Hver voru markmið eða megin tilgangur sameiningar / samrekstrar?  

(fjármál, húsnæði, faglegt o.s.frv.)  

- Voru einhver önnur markmið/sjónarmið en þau sem komu fram í opinberri 

umræðu hvatinn að sameiningu/samrekstri?  

Hvernig var staðið að framkvæmd við sameininguna? 

- Hverjir voru þátttakendur eða samráðsaðilar í ferlinu? 

- Hver var aðkoma þín að sameiningarferlinu? 

Hvernig hefur tekist til um samreksturinn/sameininguna að þínu mati? 

- Hvaða breytingar hafa orðið á skólastarfinu við samreksturinn /sameininguna? 

- Hvernig er skólinn skipulagður með tilliti til innri starfs?  

- Hvaða áhrif hefur sameiningin/samreksturinn haft á daglegt starf innan 

stofnunarinnar? (stjórnenda, kennara, nemenda, samstarfs og samvinnu) 

Hver er afstaða þín til samrekstrar leik- og grunnskóla?  

- Hvers ber að þínu mati að gæta ef sameina eða samreka á leik- og grunnskóla?  

- Hefur viðhorf þitt breyst eftir sameiningu? 

- Við hvaða aldur eða tímamót telur þú æskilegt að skil séu gerð á skólagöngu 

barna?  

Hvaða breytingar viltu sjá á skólakerfinu í framtíðinni?  

 


