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Margrét Lilja Margeirsdóttir

I

Ágrip
Vitundavakning hefur verið á nærumhverfi við hýbýli einstaklinga, en nærumhverfi
við grunnskóla hefur setið á hakanum. Mikilvægt þótti að rannsaka núverandi ástand
grunnskólalóða og framtíðarsýn, þ.e. hver sé stefna yfirvald. Leitast var við að svara eftirfarandi
rannsóknarspurningum:
Hver er stefna stjórn- og bæjaryfirvalda til grunnskólalóða?
Hvert er núverandi ástand grunnskólalóða í Reykjanesbæ?
Hvernig er hægt að bæta nærumhverfi eins grunnskóla í Reykjanesbæ?
Í Reykjanesbæ eru sex grunnskólar, en einungis var gerð athugun á fimm þar sem sá sjötti er rekinn
í samstarfi við leikskóla sem samræmist ekki hinum skólunum. Samkvæmt grunnskólalögum er
grunnskólanám skylt að jafnaði í 10 ár, sem þýðir að einstaklingar eru frá 6 ára aldri til 16 ára í
grunnskóla. Þarfir einstaklinga á þessum aldri er mismunandi.
Verkefnið byggist upp á greiningum grunnskólalóða í Reykjanesbæ og gerður er samanburður
á niðurstöðum. Í lok verkefnisins er kynnt tillaga að skólalóð í Reykjanesbæ, þar sem þörfin
er talin vera mest til endurbóta vegna ábótavants ástands á skólalóð. Val lóðar byggist á
niðurstöðum greininga.
Niðurstaða verkefnis er að lítil áhersla er lögð á nærumhverfi við grunnskóla, hvort það sé hjá
stjórnvöldum, aðalnámskrá grunnskóla, Reykjanesbæ, lögum eða reglugerðum.

Lykilorð: Grunnskólar, skólalóðir, Reykjanesbær, núverandi ástand og framtíðarsýn.

II

Þakkir
Ég vil byrja á að þakka leiðbeinanda mínum Dagný Bjarnadóttir landslagsarkitekt fyrir góðar
ábendingar og leiðsögn við gerð verkefnis. Einnig vil ég þakka Helenu Guttormsdóttur fyrir
góðan stuðning, ábendingar og yfirlestur verkefnis. Fyrir yfirlestur vil ég þakka systur minni
Elvu Björk Margeirsdóttur og móður minni Ástríði Lilju Guðjónsdóttur.
Ég vil þakka öllum þeim sem veittu verkefni mínu áhuga og innblástur. Ég vil þakka
Reykjanesbæ fyrir upplýsingar og gögn sem nýttust við vinnslu verkefnis einnig vil ég þakka
skólastjórnendum og starfsfólki við grunnskóla Reykjanesbæjar fyrir viðtöl, Pro-Ark ehf. fyrir
ljósmyndir og Veðurstofu Íslands fyrir nytsamleg gögn.
Sérstaklega þakka ég fjölskyldu minni fyrir ómetanlegan stuðning í gegnum námið og
umburðarlyndi. Einnig fyrir hvatningu við gerð verkefnis sem og annarra verkefna á
háskólagöngunni. Ég er þakklát fyrir að vera hluti af mínum frábæra bekk, án þeirra væri upplifun
mín á Hvanneyri ekki sú sama, ég vil þakka hverjum og einum fyrir góðar og skemmtilegar
stundir. Þá sérstaklega vil ég þakka Dagbjörtu Garðarsdóttir fyrir frábæra tíma á Hvanneyri,
bæði innan sem utan skóla.
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1. Inngangur
,,Hneigð til leikja er manninum í blóð borin og eðlislæg” kemst Matthías Jónasson (1974)
að orði. Leikatferli manna líkir hann við atferli hjá ungviði æðri dýrategunda en með þroska
barnsins verður leikur sífellt fjölbreytilegri en hjá öðrum dýrategundum. Jean Piaget gerði
rannsókn á leikatferli barna og greinir hann fjögur stig í þróun leikskilnings.
1. Hreyfi- og handfjötlunarstig. Þar sem að barnið lætur geðþróttan ráða leikatferli sínu, þ.e.
nýtur aðeins hreyfinga sinna og snertingu við hlutina.
2. Sjálfhverfuskeiði. Þegar barnið byrjar að kynnast reglum og leika sér með öðrum, en
leikur samt alltaf eitt sér.
3. Hópleikjastigið. Hefst við 7 ára aldur en þá hefur barnið öðlast skilning á leikreglum að
því marki að það getur tekið þátt í kappleik en virðir leikreglurnar.
4. Leikreglustigið. Einkennir börn á 10-12 ára aldri. Þá hefur barn skilning á leikreglum og
veit að leikfélagarnir gera það líka.
Börn eru jafn mismunandi og þau eru mörg og er því þróun á leikskilningi einstaklingsbundin.
Samkvæmt 3 gr. laga nr. 91/2008 er grunnskólanám skylt að jafnaði í 10 ár, en getur verið
skemmra skv. 32. gr. Meginábyrgð á skólahaldi er hjá sveitarfélögum sem eiga að sjá til þess að
lög um grunnskóla sé framfylgt. Grunnskóli er skyldunám fyrir einstaklinga á aldrinum 6-16 ára
og taka þarf tillit til þarfa allra nemenda þar sem að þroska- og aldursmunur er mikill. Samkvæmt
lögum nr. 91/2008 eiga allir einstaklingar rétt á námi, hvort þau séu fötluð eða ófötluð, langveik,
afburðagreind eða með þroskaröskun, einstaklingar úr afskekktum byggðarlögum eða börn úr
minnihlutahópum. Sá tími sem nemendur verja utandyra er talsverður þáttur af skólagöngu og
er helsti vettvangur barna í samskiptum við aðra nemendur skólans.
Mikil vitundavakning hefur verið í þjóðfélaginu varðandi lífsgæði einstaklinga og hafa
rannsóknir sýnt fram á að græn svæði kalla fram lífeðlisfræðilega- og andlega endurheimt.
Rannsókn Nordh, Hartig, Hagerhal og Fry (2009) sýndi fram á að tryggja þurfi aðgengi að
grænum svæðum, þar sem þétting byggðar ógnar grænum svæðum. Grunnskólar í Reykjanesbæ
eru staðsettir í helstu hverfum sveitarfélagsins og geta aukið aðgengi einstaklinga að grænum
svæðum (Reykjanebær, 2010).
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1.1 Tilurð verkefnis
Áhugi á að skoða mikilvægi skólalóða byrjaði vor 2014 en þá var hugmyndin að rannsaka
hvort nærumhverfi grunnskóla hefði áhrif á námsárangur nemenda. Eftir samræður við Helenu
Guttormsdóttur, brautarstjóra Umhverfisskipulags, var niðurstaða að verkefnið væri of viðamikið
fyrir bakkalárgráðu. Leitað var til Dagnýjar Bjarnadóttur við að afmarka verkefnið og varð
hún síðar leiðbeinandi verkefnisins. Verkefni var gert um umhverfi við fimm framhaldsskóla í
Reykjavík vor 2011 af Berglindi Ragnarsdóttur, nema við Umhverfisskipulagsbraut, en aldrei
hefur verið gert sambærilegt verkefni um umhverfi við grunnskóla.

1.2 Markmið
Markmið verkefnisins er að athuga núverandi ástand grunnskólalóða í Reykjanesbæ. Mikil
vitundavakning hefur verið að tryggja gæði nærumhverfis við hýbýli en oft hefur nærumhverfi
við grunnskóla setið á hakanum og þótti höfundi mikilvægt að rannsaka ástand grunnskólalóða
í Reykjanesbæ. Greiningar voru gerðar á grunnskólalóðum til að varpa ljósi á núverandi ástand
lóðanna. Viðtöl voru tekin við skólastjórnendur til að fá þeirra viðhorf til þeirra skólalóðar.
Niðurstöður greininga voru nýttar til stuðnings við hönnun á einni af lóðunum. Með hönnun
á einni lóð var markmiðið að sýna að með bættu nærumhverfi við grunnskóla sé hægt að
auka gæði leiksvæða nemenda. Til að ná markmiði verkefnisins voru settar fram eftirfarandi
rannsóknarspurningar:
Hver er stefna stjórn- og bæjaryfirvalda til grunnskólalóða?
Hvert er núverandi ástand grunnskólalóða í Reykjanesbæ?
Hvernig er hægt að bæta nærumhverfi eins grunnskóla í Reykjanesbæ?
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2. Aðferðir, gögn og uppbygging
2.1 SVÓT
Greindir eru styrkleikar (S), veikleikar (V), ógnanir (Ó) og tækifæri (T) svæða (Mind Tools,
á.á.). En upphafsmaður SVÓT-greiningar er Albert S. Humprey og er greiningaraðferðin jafn
gild núna og hún var í upphafi, árið 1960. Aðferðina er hægt að nýta í upphafi greiningar á
svæðum til að lýsa núverandi ástandi, en einnig er hægt að nýta SVÓT-greiningu til að móta
stefnumörkun að framtíðarsýn ýmist á litlum sem stórum landsvæðum. SVÓT-greining
grunnskólana fimm byggir á eigindlegum rannsóknum, vettfangsferðum og mati rannsakanda.

2.2 Yfirborðsgreining
Yfirborðsgreining lóðar var reiknað út frá stærð lóðar með samanburði á hlutfalli bygginga,
aksturs svæða, grárra svæða, grænna svæða og leiksvæða. Fundið var prósentuhlutfall
fyrrnefndra þátta og gaf niðurstaðan hugmynd um núverandi ástand lóðar. Þeir þættir sem
skoðaðir voru fyrir hvern flokk voru eftirfarandi.
Byggingar: aðalbyggingar, færanlegar kennslustofur og auka byggingar.
Aksturs svæði: akvegir, bílastæði og aðkomuvegur/ir.
Grá svæði: hellulögn, malbik og möl.
Græn svæði: gras, mói, runnar og trjágróður.
Leiksvæði: boltavellir, leiktæki og öryggisvæði við leiktæki.

2.3 Vettfangsferðir
Vettfangsferðir á skólalóðum voru farnar til að kanna núverandi ástand lóða. Teknar voru
ljósmyndir til stuðnings við ritaðar heimildir. Skoðað voru leiktæki, leiksvæði, gróður
og rýmismyndun. Farið var í vettfangsferðir á skólalóðir Norðlingaskóla og Fellaskóla á
Höfuðborgarsvæðinu í síðari hluta verkefnis við undirbúning að hönnunartillögu.

2.4 Aðalskoðun á skólalóðum
Aðalskoðun er úttekt sem gerð var á leiktækjum á grunnskólalóðum í Reykjanesbæ haustið
2014. Úttekt var framkvæmd af Pro-Ark ehf. og var verkkaupi Reykjanesbær. Aðalskoðun
er framkvæmd á grundvelli reglugerðar um öryggi leikvallatækja og leiksvæða og eftirlit
með þeim, nr. 942/2002, og ÍST EN 1176:2008. Einnig er farið eftir Öryggisvísi sem gefinn
er út af Umhverfisstofnun og skoðunarhandbók sem einnig er gefin út af Umhverfisstofnun.
Skoðunaraðili áhættumetur hvert leiktæki fyrir sig og gefur leiktæki áhættumatsstig samkvæmt
Skoðunarhandbók Umhverfisstofnunar (sjá mynd 1).
Núverandi ástand leiktækja byggir á niðurstöðum Aðalskoðunar í samantekt um aðstöðu á
skólalóðum í Reykjanesbæ.
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Miðlungsáhætta
Talsverð áhætta
Hámarsáhætta

Reglubundin skoðun og viðhald.
Lítil hætta á slysi/tjóni en þarfnast lagfæringar/viðhalds innan 12 mánaða.
Nokkur hætta á slysi/tjóni. Krefst lagfæringar innan 6 mánaða.
Talsverð hætta á slysi/tjóni. Verður að lagfæra innan 3 mánaða.
Mikil hætta á slysi/tjóni. Lagfæra strax.

Mynd 1: Áhættumatsstig samkvæmt Skoðunarhandbók Umhverfisstofnun.

2.5 Eigindleg rannsókn
Hægt er að notast við tvær mismunandi aðferðir við rannsóknir, annars vegar megindlegar
rannsóknir og hins vegar eigindlegar rannsóknir (Garðar Gíslason, 2007). Eigindlegar
rannsóknir leggja áherslu á túlkun á mannlegri reynslu sem hentar vel við upplýsingaöflun frá
skólastjórnendum og því var sú rannsóknaraðferð valin. Upplýsingar sem fást úr eigindlegum
rannsóknum geta orðið hlutdrægar þar sem aðferðin byggir mikið á aðild rannsakanda og
því er erfitt að sannprófa niðurstöður. Í eigindlegum rannsóknum eru athuganir á borð við
vettvangsferðir og viðtöl, og verða yfirleitt heilmikið af gögnum eða upplýsingum og því verður
rannsakandinn að ákveða hvað er mikilvægt og hvað ekki (Magnús Einarsson, 2011). Viðtöl voru
tekin við skólastjórnendur skólana fimm og svöruðu einstaklingar ákveðnum spurningarlista
(sjá viðauka 1). Viðtölin fóru fram á skrifstofu viðkomandi skólastjóra. Skólastjórnendur voru
beðnir um í upphafi viðtals að skrifa undir samþykktarbréf vegna viðtalsins (sjá viðauka 2).

2.6 Gögn
Við gerð verkefnisins var notast við loftmyndir, vindrósir, ljósmyndir og fræðigögn, Aðalskipulag
Reykjanesbæjar, Aðalnámskrá grunnskóla, Skólastefnu Reykjanesbæjar, lög, reglugerðir og
staðla. Einnig var notast við spurningarlista í eigindlegri rannsókn. Loftmyndir voru fengnar
frá Reykjanesbæ og vindrós frá Veðurstofu Íslands. Ýmis forrit voru notuð við úrvinnslu
verkefnsins. Bentley Microstation var notað við yfirborðsgreiningu hverrar skólalóðar og við
hönnunarhluta verkefnisins, Adobe Photoshop var notað til að vinna ljósmyndir og við gerð
stemningsmynda. APA kerfið var notuð við uppsetningu heimilda.
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2.7 Uppbygging
Í upphafi verkefnis voru forsendur grunnskólalóða á Íslandi teknar saman, því næst voru
greiningaraðferðir valdar til að skilgreina núverandi ástand skólalóða Reykjanesbæjar og síðan
var greining á fimm skólalóðum framkvæmd. Að greiningu lokinni var samanburður gerður á
skólalóðum Reykjanesbæjar og niðurstöður kynntar. Val lóðar til hönnunar var einnig kynnt í
niðurstöðukafla. Í lokakafla er að finna hönnunarforsendur fyrir grunnskólalóð, hugmyndafræði
hönnunar og grunnmynd sýnd ásamt útfærslum (sjá mynd 2).

FORSENDUR
AÐFERÐIR OG GÖGN
GREINING
SAMANBURÐUR OG NIÐURSTÖÐUR
HÖNNUNARFORSENDUR OG HÖNNUN
Mynd 2: Uppbygging verkefnis.
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3. Forsendur
3.1 Aðalskipulag Reykjanesbæjar
Aðalskipulag Reykjanesbæjar (2010) gildir frá 2008 - 2024. Aðalskipulag var unnið á einu
ári, frá 2007 - 2008. Samkvæmt því er mörkuð stefna að aðgengi íbúa að útivistarsvæðum
og að landi til að stunda tómstundir. Opin græn svæði þurfa að vera nálægt hýbýlum íbúa og
aðgengileg öllum. Í nútíma heimi er mikil áhersla lögð á líkamlega hreyfingu og bættri heilsu
einstaklinga, því veita græn svæði í Reykjanesbæ möguleika á að mæta þörfum íbúa. Mikið er
lagt upp úr því að íbúar þurfi ekki að fara langt til að njóta útivistar.
Grunnskólalóðir flokkast ekki undir opin svæði til sérstakra nota en sá flokkur sem kemst
næst því er almenningsgarðar og leikvellir (Reykjanesbær, 2010). Stefnumörkun í þeim flokki
er að halda svæðum óskertum, þrátt fyrir þéttingu byggðar. Í rammaskipulagi er gert ráð fyrir
nýjum opnum svæðum, sem geta verið nýtt fyrir almenningsgarða eða leiksvæða.
Í gildandi aðalskipulagi kemur fram að umferðaröryggisáætlun verði unnin fyrir sveitarfélagið
með sérstaka áherslu á öryggi umhverfis skólahverfi (Reykjanesbær, 2010). Helstu áherslusvæði
og hverfiskjarnar í Reykjanesbæ grundvallast m.a. á staðasetningu skóla. Staðsetning skóla
mynda ákveðinn hrynjanda í uppbyggingu hverfa. Núverandi íbúasvæði í Reykjanesbæ nefnast
eftir grunnskólum í hverfinu.
Helstu markmið Reykjanesbæjar varðandi samfélagið er að bjóða fram fjölþætta afþreyingu,
þjónustu, menningu og menntun fyrir alla aldurshópa (Reykjanesbær, 2010). Lögð er áhersla
á að nýtt verði sérstaða og saga Reykjanesbæjar. Í dag eru sex grunnskólar í Reykjanesbæ,
Heiðarskóli, Myllubakkaskóli, Holtaskóli, Njarðvíkurskóli, Akurskóli og Ásbrú/Háaleitisskóli.
Grunnskólarnir eru sex talsins, og eru þeir ýmist einsetnir-, tveggja deilda- eða starfræktir í
samstarfi við leikskóla. Framtíðarsýn Reykjanesbæjar varðandi grunnskóla er að starfrækja sjö
nýja skóla á skipulagstímabilinu. Staðsetning þeirra mun verða á þéttingarsvæðum og á þegar
byggðum svæðum.

3.2 Skólastefna Reykjanesbæjar
Skólastefna Reykjanesbæjar (á.á.a) var samþykkt í bæjarstjórn þann 23. maí 2001 og er stefnan
hluti af fjölskyldustefnu Reykjanesbæjar. Nú er unnið að nýrri skólastefnu sveitarfélagsins. Í
núgildandi skólstefnu er tekið fram að skóli sé vinnustaður barnanna og er því nauðsynlegt
að nemendur eigi kost á hollri fæðu, uppbyggilegu tómstundastarfi og að starfsumhverfi sé
frjótt og öruggt. Í skólastefnu Reykjanesbæjar er tekið fram að skipuleggja þarf skólalóð með
tilliti til hreyfi- og leikþörf nemenda sem og öryggismála. Einnig er tekið fram að mikilvægt
sé að nemendur þurfi ekki að fara yfir þungar umferðargötur til að komast að skólasvæðum.
Grunnskólar í Reykjanesbæ eiga að hafa skólastefnuna að leiðarljósi við gerð skólanámskráa.
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3.3 Aðalnámsskrá grunnskóla
Fram kemur í formála aðalnámskrár grunnskóla sem Katrín Jakobsdóttir þáverandi menntaog menningarmálaráðherra (2011) að ,,skólar eru í raun einu stofnanir samfélagsins sem geta
tryggt öllum uppvaxandi kynslóðum tækifæri til að búa sig undir þátttöku í virku lýðræði, þjálfa
gagnrýna og skapandi hugsun og mæta ólíkum félagslegum og menningarlegum aðstæðum.”
(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Aðalnámskrá grunnskóla byggir á lögum
um leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla og er tilgangur aðalnámskrár að samræma nám
og kennslu í grunnskólum á Íslandi, einnig til að tryggja jafnrétti til náms og til að tryggja
rétt til lágmarksmenntunar. ,,Menntun er ævilangt ferli. Mikilvægt er að skólarnir styðji við
námshvöt nemenda sinna, rækti námsgleði og vinnuanda og stuðli þannig að menntun þeirra.”
(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Aðalnámskrá grunnskóla birtir sex grunnþætti
til menntunar sem eru læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti
og sköpun. Hvergi kemur fram forsendur grunnskólalóða í aðalnámskrá. Í kafla um sjálfbærni
eru þættir sem geta nýst við uppbyggingu skólalóðar, en þar er samspil umhverfis, efnahags,
samfélags og velferðar samtvinnað. Sjálfbærni stuðlar m.a. að einstaklingar beri virðingu
gagnvart umhverfinu ásamt virðingu fyrir heilbrigði, ábyrgð og réttlæti í nútíma en hugi
einnig að komandi kynslóðum. Því er mikilvægt að nemendur skilji, þekki og virði náttúruna.
Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla er heilbrigði nemenda byggt á andlegri, líkamlegri og
félagslegri vellíðan. Skapa á öruggt umhverfi sem hvetur til hreyfingar og auka fræðslu sem
stuðlar að heilsusamlegu og fjölbreyttu fæðuvali fyrir nemendur.
Aðalnámskrá grunnskóla leggur til að kennsluhættir eigi að taka mið af jafnrétti, að ekki megi
mismuna nemendur eftir kynferði, búsetu, uppruna, litarhætti, fötlun, trúarbrögðum, kynhneigð
eða félagslegri stöðu. Kennsluhættir eigi að vera fjölbreytilegir og eigi að taka mið af nýjustu
þekkingu á menntunar- og kennslufræði sviði, t.d. útikennsla og verkleg kennsla. Aðalnámskrá
grunnskóla vísar í reglugerð varðandi gerð og búnað gunnskólasvæðis og skólalóða, reglugerð
nr. 657/2009.

3.4 Lög, reglugerðir og staðlar
Í lögum nr. 91/2008 um grunnskóla kemur fram að grunnskóla mannvirki eru á vegum
sveitarfélaga og sveitafélögin annast og kosta viðhald húsnæðis, endurnýjun og viðhald búnaðar
þess. Fram kemur í 20 gr. laga 91/2008 að ,,húsnæði og skólalóðir skulu uppfylla þær kröfur
sem gerðar eru í lögum þessum, lögum um vinnuvernd og aðalnámskrá grunnskóla. Húsnæði
og allur aðbúnaður skal taka mið af því að tryggja öryggi og vellíðan nemenda og starfsfólks,
svo sem hvað varðar hentugan húsbúnað, hljóðvist, lýsingu og loftræstingu.”
Reglugerð um lágmarksaðstöðu grunnskóla 519/1996, var á grundvelli laga nr. 66/1995 um
grunnskóla, hefur verið felld brott með reglugerð nr. 657/2009. Í reglugerð nr. 519/1996 henni
kemur fram að skólalóðir skulu aldrei vera minni en 2.000 fermetrar og að leiksvæði skulu taka
mið af mismunandi aldurshópum í skólanum.
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Reglugerð 657/2009 um gerð og búnað grunnskólahúsnæðis og skólalóða, er á grundvelli
laga 91/2008 um grunnskóla, kemur fram í 5. gr um lágmarksaðstöðu í grunnskólum í lið h. að
,,afmörkuð og skipulögð skólalóð sem gefur fjölbreytt tækifæri til leikja og annarrar útivistar.”
Samkvæmt 7. gr um öryggi og slysavarnir skal öryggi nemenda vera tryggt á skólalóð.
Reglugerð 599/2014 eru breytingar sem gerðar voru á reglugerð 657/2009 en engin breyting
náði til skólalóða.
Reglugerð 942/2002 um öryggi leikvallatækja og leiksvæða og eftirlit með þeim er reglugerð
sem aðalnámskrá grunnskóla vísar í, ásamt reglugerð 657/2009. Í reglugerð 942/2002 er markmið
að tryggja að leikvallatæki og leiksvæði séu hönnuð, frágengin og viðhald sé á viðurkenndan
og öruggan hátt, einnig er stuðlað að öryggi barna. Staðlar um leikvallatæki, undirlag þeirra,
fótbolta-, handbolta- og hokkímörk og körfuboltaspjöld eru 14 talsins, en þessir staðlar eru til
að tryggja að öryggiskröfur séu þær sömu á öllum leiksvæðum barna. Reglugerð 492/2003 eru
breytingar sem gerðar voru á reglugerð 942/2002, en breyting var gerð á orðaröðun á 9. gr. um
staðla á leiktækjum og leiksvæðum.
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4. Athugunarsvæði
Reykjanesbær er á suðvestur horni Íslands. Við sameiningu Keflavíkur, Njarðvíkur og Hafna 11.
júní 1994 varð til Reykjanesbær og búa 15 þúsund íbúar í sveitarfélaginu (Reykjanesbær, á.á.b).
Saga sveitarfélagana eru mismunandi en öll sveitarfélögin byggðust upp í kringum sjósókn og
fiskverkun sem var meginstoð atvinnulífs. Keflavík var stærsta þorp á Suðurnesjunum vegna
mikillar verslunar og má rekja verslunarsögu Keflavíkur til upphafs 16. aldar. Keflavík fékk
kaupstaðarréttindi 22. mars 1949. Njarðvík var hluti af Vatnsleysustrandarhreppi en varð
sjálfstætt sveitarfélag 1889. Njarðvík fékk kaupstaðarréttindi 1. janúar 1976. Í Höfnum var
fjölmenn byggð fram til aldamóta 1900 vegna mikillar sjósóknar.
Grunnskólar í Reykjanesbæ eru sex talsins. Greining verður gerð á fimm grunnskólum, þeir
eru Akurskóli, Heiðarskóli, Holtaskóli, Myllubakkaskóli og Njarðvíkurskóli. Sjötti grunnskóli
Reykjanesbæjar er Háaleitiskóli og er hann staðsettur á Ásbrú, en sá skóli er frábrugðin hinum
skólunum þar sem leikskóli og grunnskóli eru reknir saman og því var hann ekki tekinn með
í samanburði (Reykjanesbær, 2010). Grunnskólarnir fimm eru staðsettir í helstu hverfum
sveitafélagsins. Jaðarsvæði við skólana eru margvísleg. Þrír grunnskólar eru staðsettir í Keflavík,
einn grunnskóli í Ytri-Njarðvík og einn grunnskóli í Innri-Njarðvík (sjá mynd 3).
Heiðarskóli er staðsettur upp í heiðum Reykjanesbæjar og er nálægð við óspillt, náttúruleg
svæði sem er einn af kostum skólans. Heiðarskóli hefur útisvæði í sinni umsjá, Gryfjan,
sem nýtt er til útikennslu. Myllubakkaskóli er staðsettur nálægt miðbæ sveitafélagsins.
Útikennslusvæði Myllubakkaskóla er við Miðtún og er skrúðgarður Keflavíkur austan megin við
skólalóð. Holtaskóli er staðsettur við íþróttarhús Keflavíkur og sundmiðstöð Reykjanesbæjar.
Fjölbrautarskóli Suðurnesja (FS) er sunnan megin við skólalóð Holtaskóla. Njarðvíkurskóli
er staðsettur í nálægð við sjávarsíðu og Njarðvíkurhöfn. Skrúðgarður Njarðvíkur og
Njarðvíkurkirkja er vestan megin við skólalóð. Útikennslusvæði Njarðvíkurskóla er við Grænás.
Akurskóli er staðsettur í Innri-Njarðvík. Norðan megin við skólalóð er náttúrulegt umhverfi og
sunnan megin er Kambur, manngerður hár hóll.
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4.1 Loftmynd
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Mynd 3: Loftmynd af athugunarsvæði.
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5. Greiningar
5.1 Akurskóli
,,Börn eru gleðigjafar, skapandi og fróðleiksfús”
Einkunnarorð Akurskóla.
Grunnskólinn Akurskóli hefur verið starfandi síðan haustið 2005
og var skólinn formlega vígður 9. nóvember 2005 (Akurskóli,
2013). Skólinn er staðsettur í Innri-Njarðvík og dregur nafn sitt
frá Akurskóla sem var byggður árið 1891. Skólastarfsemi í þeim
skóla var til ársins 1906. Núverandi skólastjóri er Sigurbjörg
Róbertsdóttir og hefur gengt því starfi frá 2012. Í Akurskóla eru Mynd 4: Merki Akurskóla.
449 nemendur (Hrafnhildur Gunnarsdóttir, munnleg heimild, 9. apríl 2015). Merki skólans (sjá
mynd 4) merkir að nemendur vaxi sem fræ af akrinum. Markmið Akurskóla er að skólinn sé
nemendamiðaður og að kröfur séu gerðar til nemenda, starfsfólks og foreldra. Akurskóli tekur
mið af framtíðarsýn Reykjanesbæjar en þar er lögð áhersla góðan árangur nemenda í lestri og
stærðfræði. Einnig leggur Akurskóli áherslu á að hafa ögrandi verkefni og leiðsögn sem hvetur
nemendur til náms.
5

Leikskólinn Holt
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5
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Gervigrasvöllur

Íþróttarhús

Körfuboltavöllur
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Mynd 5: Loftmynd af lóð Akurskóla.
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Álit skólastjóri á núverandi ástandi skólalóðar lýsir sér:
,,Mér finnst núverandi ástand ekki nógu gott. Huga þarf að endurhönnun vegna umferðar, s.s.
aðkeysla að skólanum en einnig þarf að endurskoða aukningu á leiktækjum. Þetta hvílir allt á
fjármagni sem við ráðum ekki yfir, því það kemur frá bænum. Reglulega er farið yfir og viðhaldið
öllum leiktækjum, fótbolta- og körfuboltavöllum.” (Sigurbjörg Róbertsdóttir, munnleg heimild,
17. mars 2015)

Byggingar á skólalóð Akurskóla eru aðalbygging og tvær færanlegar kennslustofur. Í
aðalbyggingu er að finna kennslustofur nemenda, íþróttarhús og sundlaug. Íþróttarhús og
sundlaug er nýtt til kennslu en einnig til skipulagðra æfinga hjá íþróttarfélögum í Reykjanesbæ.
Leiksvæði fyrir yngri nemendur er staðsett sunnan megin við aðalbyggingu og á því leiksvæði
er að finna kastala, klifurslá, klifurtæki, jafnvægisslá, 4 rólur, klifurgrind og boltavöll sem
nýttur er til körfu- og fótbolta. Á skólalóðinni er listaverk eftir Helgu Láru Haraldsdóttir og
nefnist það Rauðhöfði. Stór steinn er staðsettur við leiksvæði yngri nemenda sem nýttur er
til leiks. Gervigrasvöllur ásamt tveim körfuboltavöllum er staðsettir vestan- og austan megin
við aðalbyggingu, en þeir mæta þörfum eldri nemenda sem og yngri nemendum. Græn svæði
eru 55% af heildarstæð lóðar Akurskóla (sjá mynd 6). Gras svæði eru við leiksvæði og við
umferðargötur. Náttúrulegt holt er staðsett fyrir aftan aðalbyggingu sem nemendur nýta til
leiks. Lítið er af gróðri við Akurskóla. Aksturs svæði við Akurskóla skiptist í aðkomuveg sem
staðsettur er fyrir framan aðalbyggingu og bílastæði austan megin við aðalbyggingu. Tvær
færanlegar kennslustofur eru staðsettar á bílastæði sem kallar eftir aukinni eftirspurn á aukningu
bílastæða á eða við Akurskóla. Grá svæði á skólalóð Akurskóla er aðeins 14% af heildarstæð
lóðar. Hellulagðir stígar eru á milli og við leiksvæða og einnig eru hellulögð svæði til athafna
og aðkomu að byggingum.

5%
16%
Byggingar
10%

Aksturs svæði
Grá svæði
Græn svæði

14%

55%

Mynd 6: Yfirborðsgreining af lóð Akurskóla.
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Leiksvæði

Mynd 7: Ljósmyndir af lóð Akurskóla.

Álit skólastjóra um öryggi og slysahættu nemenda lýsir sér:
,,Með tilliti til umferðar og lýsingar tel ég að öryggi sé ekki gott. Betri lýsing mætti vera á svæðinu.
Við höfum kallað eftir endurhönnun á hringtorgi fyrir framan skólann en einnig vantar aðkomu
að skólanum frá Skólabraut fyrir yngstu nemendurna þar sem búið er að þrengja að bílastæðum
vegna færanlegra kennslustofa. Ég held að það sé ekki mikil slysahætta á lóðinni en auðvitað geta
orðið slys.” (Sigurbjörg Róbertsdóttir, munnleg heimild, 17. mars 2015)

Leiktæki Akurskóla fengu áhættumatsstig frá 1 upp í 3, frá lágmarksáhættu til talsverðra
áhættu (Pro-Ark ehf., 2014a). Úttekt var gerð á leiktækjum á leiksvæði yngri nemenda fyrir
framan aðalbyggingu. Talsverð áhætta er á rólum og við klifurvegg, en skoðandi telur að ástand
leiktækjana sé í þokkalegu standi.
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Stærð skólalóðar
Listaverk á skólalóð
Fjölbreytileiki leiksvæða
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T
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Uppbygging og stærð skólalóðar
Með aukningu gróðurs að skapa
skjólsælli leiksvæði

Mynd 8: SVÓT- greining Akurskóla.

Álit skólastjóra um framtíðarsýn Akurskóla:
,,Ég mundi vilja sjá fleiri leiktæki á skólalóðina, s.s. fleiri rólur. Ég mundi vilja fá rólur fyrir fatlaða nemendur en ekki einungis hefðbundnar rólur. Svo mundi ég vilja sjá endurgerð á aðkeyrsla
að skólanum og mestar áhyggjur hef ég af lýsingu á skólalóð.”(Sigurbjörg Róbertsdóttir, munnleg
heimild, 17. mars 2015)

5.1.1 Samantekt
Stærð lóðar Akurskóla er 33.500 m2 og þarf af eru leiksvæði 24.897 m2, þar sem akstur svæði
og byggingar eru teknar frá heildarstærð. Nemendur Akurskóla eru 449 talsins og er því 55,4
m2 af skólalóð á hvern nemenda.
Umtalsverður hæðamunur er á skólalóð en lóðin er 4 - 13 metrum yfir sjávarmáli. Mestan
halla er að finna í náttúrulegu holti norðan megin við aðalbyggingu, en þar er halli frá 1:8 upp
í 1:3.
Samkvæmt yfirborðsgreingu sem framkvæmd var á lóð Akurskóla er hlutfall grænna svæða
hlutfallsleg mest eða 55%. Ekkert samspil er milli gæða grænna svæða og hlutfalli grænna svæði,
því þarf að meta niðurstöður yfirborðsgreiningu með gagnrýnni hugsun. Á grænum svæðum við
Akurkskóla er að finna grasbletti við umferðargötur, grashljóðmanir og stórt náttúrulegt holt
norðan megin við aðalbyggingu.

14

Uppbygginga skólalóðar í samanburði við aðalbyggingu er athugavert, bílastæði og
aðkomuvegur er sunnan við aðalbyggingu, leiksvæði yngri nemenda er vestan við aðalbyggingu
og leiksvæði eldri nemenda er norða- og austan megin við aðalbyggingu. Ákveðin rými myndast
milli bygginga aðalbyggingar en það eru þau svæði sem skólastjóri óttast um að einelti fari
fram. Aðkoma að aðalinngangi byggingar er hugsuð með hlutverki einkabílsins að leiðarljósi.
Nemendur mið stigs og elsta stigs nota þann inngang, en nemendur yngsta stigs nota innagang
á vestur enda aðalbyggingar.
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5.2 Heiðarskóli
,,Háttvísi - Hugvit - Heilbrigði”
Einkunnarorð Heiðarskóla.
Grunnskólinn Heiðarskóli hefur starfað síðan haustið 1999
(Heiðarskóli, 2014). Heiðarskóli er staðsettur við Heiðarhvamm
og er heildstæður grunnskóli með bekkjardeildir frá 1. - 10. bekk.
Núverandi skólastjóri er Sóley Halla Þóhallsdóttir og hefur gengt
því starfi frá 2013, áður var hún aðstoðarskólastjóri Heiðarskóla til Mynd 9: Merki Heiðarskóla.
10 ára. Í Heiðarskóla eru 388 nemendur (Þorbjörg R. Óskarsdóttir, munnleg heimild, 9. apríl
2015). Merki skólans (sjá mynd 9) táknar einkunnarorð Heiðarskóla. Markmið Heiðarskóla
byggir á aðalnámskrá grunnskóla, en hún byggir á sex grunnþáttum: læsi, sjálfbærni, heilbrigði,
lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun.
Álit skólastjóri á núverandi ástandi skólalóðar lýsir sér:
,,Ég er ekki alveg ánægð með núverandi ástand, en lóðin er mjög vel búin. Ég er mjög ánægð
með hönnuna á útisvæðinu fyrir nemendur. Sunnan megin við aðalbyggingu er áætlað leiksvæði
fyrir yngri börnin, þar sem er sólríkara og skjólsælla. Á leiksvæðinu fyrir eldri krakkana er aðeins
meiri skuggi, en þegar sólin er komin hærra á loft kemur það ekki að sök. Örlítið vindasamara er
26
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Mynd 10: Loftmynd af lóð Heiðarskóla.
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á þeirra leiksvæði, sem er staðsett norðan megin við aðalbyggingu, þ.e. körfubolta- og fótboltavellirnir. Eldri krakkarnir eru sjaldnar úti en þau yngri, og því ættu yngstu börnin að fá besta
svæðið á lóðinni. Á lóðinni er
mikið af gróðursettum plöntum sem kallar á talsverða
umhirðu.” (Sóley Halla Þórhallsdóttir, munnleg heimild, 17. mars 2015)

Byggingar á lóð Heiðarskóla er aðalbygging ásamt einni færanlegri kennslustofu. Í aðalbyggingu
Heiðarskóla er að finna íþróttahús og sundlaug. Íþróttarfélög í sveitarfélaginu nýta sér íþróttarog sundlaugarhúsnæði til skipulagðra æfinga eftir skólatíma. Leiksvæði fyrir yngri nemendur
er sunnan megin við aðalbyggingu. Á leiksvæðinu er talsvert af leiktækjum en þar er að finna
kastala, klifurtæki, boltavöll sem nýtist til körfu- og fótbolta, 4 rólur og leiksvið. Norðan megin
við aðalbyggingu Heiðarskóla er að finna hjólabretta svæði, körfuboltavelli og gervigrasvöll
sem mætir þörfum eldri nemenda sem og yngri nemendum. Græn svæði á lóð Heiðarskóla er
38% af heildarstærð lóðar (sjá mynd 11). Stórt gras svæði er norðan megin við aðalbyggingu
ásamt litlum grassvæðum sunnan megin við aðalbygginu við umferðargötu og við leiksvæði.
Talsvert er af gróðri við Heiðarskóla, gróðurbeð eru við aðalbyggingu og við girðingar sunnan
megin við aðalbyggingu. Aksturs svæði skiptist í aðkomuveg og bílastæði. Bílastæði eru
austanmegin við aðalbyggingu og eru engin leiksvæði nálægt bílastæðum. Aðkomuvegur er
fyrir framan Heiðarskóla og er girðing nýtt til að afmarka umferð frá leiksvæði yngri nemenda.
Grá svæði við Heiðarskóla eru hellulagðir göngustígar við og á milli leiksvæða.
Álit skólastjóra um öryggi og slysahættu nemenda lýsir sér:
,,Heiðarskóli er mjög vel staðsettur, upp í heiði, stutt í náttúruna og er í frekar lokuðu hverfi. Því
er öryggi við skólann gott, engin umferð er við skólalóð og er lóðin upplýst með ljóskösturum
á kvöldin. Lýsingin eykur notkun skólarlóðar og eru krakkar hér síðdegis og á sumrin.” (Sóley
Halla Þórhallsdóttir, munnleg heimild, 17. mars 2015)

Leiksvæði Heiðarskóla fékk áhættumatsstig frá 0 upp í 4, frá í lagi til hámarskáhættu (Pro-Ark
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Mynd 11: Yfirborðsgreining af lóð Heiðarskóla.
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Mynd 12: Ljósmyndir af lóð Heiðarskóla.

ehf., 2014b). Úttekt var gerð á leiktækjum á leiksvæði yngri nemenda fyrir framan aðalbyggingu.
Hámarksáhætta er á rennibraut og talsverð áhætta er í klifurtæki og á klifurgrind. Skoðandi
telur að ástand leiktækjana sé í þokkalegu ástandi, en bæta þarf ástand fallundirlag við nokkur
leiktæki og öll leiktækin þurfa yfirborðsmeðhöndlun.
Álit skólastjóra um framtíðarsýn Heiðarskóla:
,,Ég mundi vilja hafa sömu leiktæki og eru á öðrum skólalóðum í Reykjanesbæ, sem dæmi körfuboltavöllur með sérstöku undirlagi sem er bæði í Holta- og Njarðvíkurskóla. Það hefur ekki
verið bætt við leiktækjum á leiksvæðið hjá yngri krökkunum í langan tíma. Það væri spennandi ef
við gætum verið með örvandi leiktæki, sem mundi reyna á krakkana. Sem dæmi skólagarðar sem
nemendur mundu rækta sitt eigið grænmeti og það yrði nýtt við kennslu. Skólalóðin er stór og því
eru möguleikar á skólagörðum, en það kallar eftir auknu viðhaldi á sumrin. Það væri draumastaða
að nemendur mundu læra að rækta garðinn, sækja sitt grænmeti fyrir matreiðslutímana. Ég held
það sé ekki nema fjarlægur draumur, því það kostar mikla umhirðu.” (Sóley Halla Þórhallsdóttir,
munnleg heimild, 17. mars 2015)

5.2.1 Samantekt
Stærð lóðar Heiðarskóla er 23.400 m2 og þarf af eru leiksvæði 16.279,8 m2, þar sem akstur
svæði og byggingar eru tekin frá heildarstærð lóðar. Nemendur Heiðarskóla eru 388 talsins og
er því 41 m2 af skólalóð á hvern nemenda.
Óverulegur hæðamunur er á skólalóð en lóðin er 25 - 26 metrum yfir sjávarmáli. Einungis er
eins metra hæðamunur á hæðsta og lægsta punkti.
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Mynd 13: SVÓT-greining Heiðarskóla.

Samkvæmt yfirborðsgreiningu eru grá svæði 23% og meta þarf að niðurstöður
yfirborðsgreiningu með gagnrýnni hugsun. Aðalbygging Heiðarskóla er staðsett á miðri skólalóð
og er því talsvert af göngustígum og tengingum á milli leiksvæða sem eru ýmist hellulögð
eða malbikuð. Ekki er stór malbikuð eða hellulögð athafnarsvæði. Ekki er samspil milli gæða
grænna svæða og hlutfalli grænna svæða, en 38% af skólalóð eru græn svæði. Litlar grasblettir
eru við bílastæði og aðkomuveg, stór grasflöt er norðan megin við aðalbyggingu og einnig eru
gróðurbeð á skólalóðinni með runnum og trjám.
Skólalóð er takamarkandi vegna staðsetningar aðalbyggingar. Byggingin skiptir skólalóðinni
í þrjú megin svæði. Leiksvæði yngri nemenda er sunnan við byggingu en leiksvæði eldri nemenda
er norðan megin við aðalbyggingu, og eru bílastæði starfsmanna sunnan- og austan megin.
Ákveðin rými myndast milli bygginga aðalbyggingar en það eru þau svæði sem eru líkleg að
einelti fari fram. Aðkoma að aðalinngangi byggingar er hugsuð með hlutverki einkabílsins að
leiðarljósi. Eldri nemendur nota inngang sem er við bílastæði skólans og yngri nemendur nota
inngang sem er í vestur hluta aðalbyggingar.
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5.3 Holtaskóli
,,Virðing, Ábyrgð, Virkni og Ánægja”
Einkunnarorð Holtaskóla.
Upprunaleg hóf Gagnfræðiskólinn í Keflavík störf í byggingu
Holtaskóla árið 1952 (Holtaskóli, á.á.a). En árið 1982 var skipt um
nafn á Gagnfræðiskólanum í Keflavík vegna nýrra grunnskólalaga
og fékk skólinn nafnið Holtaskóli. Núverandi skólastjóri Holtaskóla
er Eðvarð Þór Eðvarðsson og hefur gengt því starfi frá 2013. Í
Holtaskóla eru 440 nemendur (Ösp Birgisdóttir, munnleg heimild,
9. apríl 2015). Merki Hotlaskóla vísar í þjóðarblóm Íslendinga, Mynd 14: Merki Holtaskóla.
Holtasóley og holtið sem er á vestur hluta skólalóðar (sjá mynd 14). Stefna Holtaskóla byggir á
grunnskólalögum, aðalnámskrá grunnskóla, skólastefnu Reykjanesbæjar og sérstöðu Holtaskóla
(Holtaskóli, á.á.b). Markmið Holtaskóla er að miðla þekkingu, styrkja félagsþroska, skapa gott
námsumhverfi og jákvæða námshegðun. Stefna Holtaskóla leggur áherslu á að starfsfólki skólans
eigi að sýna áhuga og metnað, sýna fagmennsku og góða samvinnu, að starfsfólki eigi að vera
góðar fyrirmyndir í einu og öllu og að vinna eigi með foreldrum og nærumhvefi. Holtaskóli
telur að með þeirra stefnu að þau muni skila nemendum sínum sterkari út í þjóðfélagið.
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Mynd 15: Loftmynd af lóð Holtaskóla.

20

Svæði sem líkleg
eru til eineltis

Álit skólastjóri á núverandi ástandi skólalóðar lýsir sér:
,,Mér finnst ástand vera sæmilegt, það er ný búið að taka girðingar í gegn og annað viðhald.
Ástandið á skólalóðinni er nokkuð gott, öryggi og annað er í fínu standi. Búið er að banna nemendum að leika að framanverðu við bílastæði. En það vantar að tryggja betra öryggi við íþróttarhús,
vegna umferðar bíla.” (Eðvarð Þór Eðvarðsson, munnleg heimild, 27. mars 2015)

Byggingar á skólalóð Holtaskóla eru aðalbygging og tvær færanlegar kennslustofur. Skólalóð
afmarkast við íþróttarhús Keflavíkur sem er syðst á lóð. Leiksvæði við Holtaskóla skiptist upp
í tvö mismunandi rými, en góð tenging er á milli þeirra. Austan megin við aðalbyggingu er
körfuboltavöllur sem liggur við umferðargötu og er völlurinn afmarkaður með girðingu. Syðst
á skólalóð er gervigrasvöllur, 4 rólur og vegasalt. Rými myndast milli bygginga sunnan megin
við aðalbygginu er þar er leiksvæði fyrir yngstu nemendur, þar er kastali og klifurtæki. Græn
svæði eru einungis 23% af heildarstærð lóðar (sjá mynd 16), en náttúrlegt holt er vestan megin
við aðalbyggingu Holtaskóla. Holtið liggur við umferðargötu en öryggi nemenda er tryggt með
hárri girðingu meðfram götunni. Lítið er að gróðri á skólalóð Holtaskóla, en gróður afmarkar
bílastæði frá nærliggjandi umferðargötum. Aksturs svæði á lóð Holtaskóla eru bílastæði og engin
aðkomuvegur er að skólanum. Tveimur færanlegum kennslustofum hefur verið komið fyrir í
rými milli bygginga norðan megin við aðalbyggingu, en rýmið hefur verið lokað fyrir akandi
umferð. Akandi umferð við íþróttahús Keflavíkur liggur við leiksvæði nemenda Holtaskóla.
Skólastjórnendur Holtaskóla hefur fengið tímabundna lausn til að tryggja öryggi nemenda
vegna umferðar og komið hafa verið fyrir steypueiningum. Grá svæði eru 30% af heildarstærð
lóðar, en þar er af eru malarstígar um skólalóð, malbikuð og/eða hellulögð athafnarsvæði og
hellulagðar tengingar milli leiksvæða. Við færanlegar kennslustofur er einungis grá svæði til
leiks fyrir nemendur.
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Mynd 16: Yfirborðsgreining af lóð Holtaskóla.
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Mynd 17: Ljósmyndir af lóð Holtaskóla.

Álit skólastjóra um öryggi og slysahættu nemenda lýsir sér:
,,Það er búið að loka fyrir leik að framanverðu við bílastæði. En það vantar að tryggja betra
öryggi við íþróttarhús vegna umferðar og helst væri að fá girðingu. Lýsing er ekki sérlega góð á
skólalóðinni en slæm lýsing hamlar samt ekki leik.” (Eðvarð Þór Eðvarðsson, munnleg heimild,
27. mars 2015)

Leiktæki við Holtaskóla fengu áhættumatsstig frá 1 upp í 2, frá lágmarksáhættu til miðlungsáhættu
(Pro-Ark ehf., 2014c). Úttekt var gerð á leiktækjum sunnan við aðalbyggingu Holtaskóla og
þótti skoðanda leiktæki vera í þokkalegu ástandi. Leiktækin þurfa öll yfirborðsmeðhöndlun og
voru engin stórvægileg frávik frá stöðlum á leiktækjum.
Álit skólastjóra um framtíðarsýn Holtaskóla:
,,Ég mundi vilja sjá viðbót við þau leiktæki sem við höfum nú þegar og merkingar á skólalóðinni
sjálfri, t.d. tilbúnir leikir eins og brenniboltaleikur. Ég mundi vilja sjá meira um skipulagða leiki
á lóðinni þar sem eldri nemendur eru hvattir til að stýra yngri nemendum í leikjum.” (Eðvarð Þór
Eðvarðsson, munnleg heimild, 27. mars 2015)

5.3.1 Samantekt
Stærð lóðar Holtaskóla er 13.510 m2 og þarf af eru leiksvæði 8.319 m2, þar sem akstur svæði og
byggingar eru tekin frá heildarstærð. Nemendur Holtaskóla eru 440 talsins og er því 18,9 m2 af
skólalóð á hvern nemenda.
Talsverður hæðamunur er á skólalóð en skólalóð er l3 - 17 metrum yfir sjávarmáli. Mestan
halla er að finna í náttúrulegu holti vestan megin við aðalbyggingu, en þar er halli 1:3.
22

S

Skjólsæl skólalóð
Fjölbreytileiki leiksvæða
Staðsetning skóla í byggðarlagi
Jaðarsvæði sem tengjast skólalóð
Leiksvæði sem mæta þörfum allra nemenda

V

Lítil lýsing á skólalóð
Tenging milli leiksvæða
Grá svæði á og/eða við leiksvæði
Enginn gróður til rýmismyndunar
Aðkoma fyrir gangandi vegfarendur að skólanum

Ó

Nærliggjandi umferðargötur
Svæði sem líkleg eru til eineltis
Öryggi nemenda vegna umferðar
Skerðing skólalóðar vegna eftirspurnar á
bílastæðum og nýjum aðkomuveg

T

Saga Holtaskóla
Auka gæði skólalóðar
Uppbygging og stærð skólalóðar
Aukning leiktækja á leiksvæðum
Náttúruleg svæði á skólalóð

Mynd 18: SVÓT-greining Holtaskóla.

Samkvæmt yfirborðsgreiningu er hlutfall grárra svæða á skólalóð Holtaskóla mest í
samanburði við aðra þætti, eða 30%. Athafnarsvæði, tengingar og göngustígar á milli leiksvæða
eru ýmist malbikuð eða hellulögð. Lítið er af grænum svæðum á skólalóð en náttúrulegt holt,
grasblettir og gróðurbeð eru 23% af heildarsvæði Holtaskóla. 15% af heildarsvæði lóðar fer
undir aksturs svæði og er þar fer mest svæði undir bílastæði skólans.
Uppbygging skólalóðar afmarkast af staðsetningu aðalbyggingar, en byggingin skiptir
lóðinni upp í fimm svæði. Ákveðin rými myndast milli bygginga en það eru ákveðið rými sem
skólastjóri óttast um að einelti fari fram, norðan megin við aðalbyggingu. Leiksvæði yngri
nemenda er í rými sem snýr í suður og er því sól- og skjólsælt. Gervigrasvöllur og leiksvæði
við akstursvæði eru staðsett við íþróttarhús Keflavíkur og er skuggsælt svæði vegna hæðar
nærliggjandi byggingar. Aðgengi nemenda að aðalbyggingu er hugsuð með hlutverki bílsins að
leiðarljósi. Mikil hætta vegna umferðar er fyrir nemendur að komast og frá skólanum.
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5.4 Myllubakkaskóli
,,Virðing - Ábyrgð - Jafnrétti - Árangur”
Einkunnarorð Myllubakkaskóla.
Myllubakkaskóli hefur verið starfandi síðan 1897, en áður
hét skólinn Barnaskólinn í Keflavík (Myllubakkaskóli, 2013).
Núverandi skólastjóri er Bryndís Björg Guðmundsdóttir og
hefur gengt því starfi frá 2014. Nemendur Myllubakkaskóla
eru 283 (Lóa Kristín Kristinsdóttir, munnleg heimilid, 9.
apríl 2015). Merki Myllubakkaskóla vísar í staðsetningu Mynd 19: Merki Myllubakkaskóla.
skólans í sveitarfélaginu, en samkvæmt sögum var vindmylla staðsett við núverandi miðbæ
Reykjanesbæjar sem er í nágrenni skólans (sjá mynd 19). Markmið Myllubakkaskóla er að
öllum nemendum líði vel og allir fái notið sín, að nám og kennsla sé við hæfi og að gott samstarf
sé á milli foreldrar/forráðarmanna og starfsfólks skólans. Markmið skólans er að stuðla að
jafnrétti kynjanna og ólíkra menningarheima, efla ábyrgð nemenda á eigin námi og að í skólanu
fari fram metnaðarfullt og árangursríkt skólastarf.
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Mynd 20: Loftmynd af lóð Myllubakkaskóla.
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Álit skólastjóri á núverandi ástandi skólalóðar lýsir sér:
,,Mér finnst nærumhverfi við Myllubakkaskóli ekki nógu vel haldið til haga. Síðast liðið haust
var skólinn tekinn út og það komu fullt af athugasemdum en ekki er búið að laga það sem bent
var á. Það er mikið malbik á lóðinni í heild, en hún er skemmtileg að vissu leyti. Við erum með
allt á lóðinni, þ.e. fótboltavöll, körfuboltavöll, brenniboltaböll og gras. Það eina sem ég mundi
vilja bæta er viðhald á leiktækjum.” (Bryndís Björg Guðmundsdóttir, munnleg heimild, 10. apríl
2015)

Aðalbyggingar Myllubakkaskóla er eina byggingin á lóðinni og í henni er að finna íþróttarhús,
þar fara nemendur í 1.-5. bekk í íþróttir en nemendur í 6.-10. bekk fara í íþróttir í íþróttarhúsi
Keflavíkur. Allir nemendur sækja sundtíma í sundmiðstöð Reykjanesbæjar. Leiksvæði við
Myllubakkaskóla skiptist í tvö megin svæði, vestan- og austan megin við aðalbyggingu. Fyrir
framan Myllubakkaskóla, s.s. austan megin við aðalbyggingu, er svæði sem áætlað er fyrir
eldri nemendur en þar er körfuboltavöllur, jafnvægisslá og klifurslá. Svæði vestan megin
við aðalbyggingur er hugsað fyrir yngri nemendur en þar er fjölbreyttara úrval leiktæja, þar
eru 4 rólur, kastali, rennibraut, vegasalt, jafnvægisslá, klifurslá og klifurtæki, einnig eru 2
körfuboltavellir, gervigrasvöllur og brenniboltavöllur. Græn svæði við Myllubakkaskóla eru
aðeins 9% af heildarsvæði lóðarinnar (sjá mynd 21). Gras svæði er við gervigrasvöll sem liggur
með fram leiksvæði nemenda og þar er hóll sem nýttur er til leiks. Lítið gróðurbeð er á nyrsta
hluta skólalóðar. Aksturs svæði eru afmörkuð frá leiksvæði nemenda með girðingu. Bílastæði
eru við íþróttarhús og meðfram girðingu norðan megin við leiksvæði. Aðkomuvegur er fyrir
framan aðalbyggingu. Grá svæði á lóð Myllubakkskóla er 48% af heildarstærð skólalóðar, þar
af er mest malbikuð athafnarsvæði. Á vorin hafa verið málaðir ýmsir leikir á malbikið, t.d. parís
og brenniboltaleikir.
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Mynd 21: Yfirborðsgreining af lóð Myllubakkaskóla.
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Mynd 22: Ljósmyndir af lóð Myllabakkaskóla.

Álit skólastjóra um öryggi og slysahættu nemenda lýsir sér:
,,Ég tel að nemendur séu nokkuð öryggir. Ég hef áhyggjur af kastalanum sem var talinn ekki nógu
góður samkvæmt úttekt, en ég geri mér ekki grein fyrir hversu slæmur hann er. Ég tel að nemendur séu nokkuð örygg með tilliti til umferðar, þar sem að lítil umferð er um Suður- og Norðurtún
en það eru þær götur sem nemendur fara um til að komast á milli leiksvæða. Ég tel að lóðin sé vel
upplýst, það eru ljósastaurar við nærliggjandi götur og við erum með ljóskastara við leiksvæði.”
(Bryndís Björg Guðmundsdóttir, munnleg heimild, 10. apríl 2015)

Leiktæki á lóð Myllubakkaskóla fékk áhættumatsstig frá 0 upp í 4, frá í lagi til hámarksáhættu
(Pro-Ark ehf., 2014d). Úttekt var gerð á leiktækjum vestan við aðalbyggingu Myllubakkaskóla
og var hámarksáhætta í kastala með rennibraut en talsverð áhætta í klifurgrind. Skoðanda þótti
ástand leiktækja þokkalegt en að öll leiktæki þurfi yfirborðsmeðhöndlun.
Álit skólastjóra um framtíðarsýn Myllubakkaskóla:
,,Draumsýn mín er að fá miklu flottari lóð en ég sætti mig alveg við þessa. Ég mundi vilja sjá
körfuboltavöll, auka sparkvöll við núverandi gervigrasvöll, betri og fleiri rólur og að skólalóðinni
sé haldið við reglulega. Ég mundi vilja fá meira örvandi umhverfi fyrir nemendur, hafa hvetjandi
umhverfi til leikjar og gamans. Þetta er stór lóð með stórum leiksvæðum sem veitir möguleika á
að setja upp stærri afþreyingartæki, t.d. aparólu eða völundarhús úr timbri.” (Bryndís Björg Guðmundsdóttir, munnleg heimild, 10. apríl 2015)
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Mynd 23: SVÓT-greining Myllubakkaskóla.

5.4.1 Samantekt
Stærð lóðar Myllubakkaskóla er 13.800 m2 og þarf af eru leiksvæði 10.150 m2, þar sem akstur
svæði og byggingar eru teknar frá heildarstærð. Nemendur Myllubakkaskóla eru 283 talsins og
er því 35,9 m2 af skólalóð á hvern nemenda.
Óverulegur hæðamunur er á skólalóð en skólalóðin er 7 - 9 metrum yfir sjávarmáli. Hóll er
staðsettur vestan megin á lóðinni og er hallinn 1:3.
Samkvæmt yfirborðsgreiningu sem framkvæmd var á lóð Myllubakkaskóla er hlutfall grárra
svæða hlutfallslega mest eða 48%, tæplega helmingur af heildarsvæði skólalóðar.
Uppbygging skólalóðar er athugavert, þar sem ekki er hægt að komast á milli svæða á
skólalóða án þess að fara um umferðargötu. Aðalbygging er staðsett á miðri lóð sem skiptir
skólalóð í tvö aðskil svæði. Framlóð, þ.e. svæði austan megin við aðalbyggingu, er einn stór
malbikaður flötur og ástand er svipað vestan megin við aðalbyggingu. Á baklóð er grasflöt sem
tekur 9% af heildarsvæði lóðar og flest leiktæki. Notkun skólalóðar er talsvert meiri á baklóð í
samanburði við framlóð, þ.e. austan megin. Aðkoma að aðalinngangi byggingar er hugsuð með
hlutverki einkabílsins að leiðarljósi.
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5.5 Njarðvíkurskóli
,,Menntun og mannrækt”
Einkunnarorð Njarðvíkurskóla.
Njarðvíkurskóli hefur verið starfandi síðan 1943
(Njarðvíkurskóli, 2013). Við skólann eru tvær sérdeildir sem
þjóna öllum grunnskólum Reykjanesbæjar, Ösp og Björk.
Deildirnar tvær eru í sér byggingum á lóð Njarðvíkurskóla.
Núverandi skólastjóri er Ásgerður Þorgeirsdóttir og hefur
gengt því starfi frá 2012. Í Njarðvíkurskóla eru 376 nemendur Mynd 24: Merki Njarðvíkurskóla.
(Einara Lilja Kristjánsdóttir, munnleg heimild, 9. apríl 2015). Merki Njarðvíkurskóla (sjá mynd
24) lýsir umhverfisvænum skóla, sýnir að bjart sé yfir skólanum og að allir vinni saman í sátt
og samlyndi. Markmið Njarðvíkurskóla er að öllum nemendum líði vel í skólanum og að góð
samvinna sé milli heimila og skóla. Stefna skólans er að rækta hæfileika sérhvers nemenda og
virða mismunandi einkennum einstaklinga og leyfa þeim að njóta sín.
Álit skólastjóri á núverandi ástandi skólalóðar lýsir sér:
,,Njarðvíkurskóli er mjög heppinn með staðsetningu þar sem að skólalóðin inniheldur engin græn
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Mynd 25: Loftmynd af lóð Njarðvíkurskóla.
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svæði, þá eru jarðarsvæðin sem tengjast við skólalóð með talsvert af grænum svæðum sem við
nýtum okkur. Skólalóðin okkar er ótrúlega skrítin uppbyggð þar sem að akvegur sker lóðina í
tvennt, s.s. Brekkustígur. Vegurinn er lokað á skólatíma, frá 8 - 16 en er opinn að skóladegi loknum. Gamla leiksvæðið er við aðalbyggingu skólann og svo fara þarf yfir Brekkustíg í áttina að
skrúðgarðinum til að komast að hinu leiksvæðinu.” (Ásgerður Þorgeirsdóttir, munnleg heimild,
18. mars 2015)

Skólalóð Njarðvíkurskóla er skipt í tvennt, fyrir almenna nemendur og leiksvæðið við Ösp sem
er afgirt með girðingu fyrir nemendur með þroskahömlun. Byggingar á lóð Njarðvíkurskóla eru
fjórar, þ.e. aðalbygging, tvær kennslu byggingar og íþróttarhús. Í íþróttarhúsinu er leikfimissalur
og sundlaug sem er nýtt til kennslu, en íþróttarfélög í sveitarfélaginu eru með skipulagðar
æfingar fyrir og eftir skólatíma. Leiksvæði skiptist í þrjú megin svæði, leiksvæði fyrir nemendur
Aspar og tvö leiksvæði þar sem akstursvegur sker leiksvæði nemenda. Leiksvæði vestan megin
við akstursveg er fyrir eldri nemendur, en þar er gervigrasvöllur, körfuboltavöllur og klifurtæki.
Leiksvæði við aðalbyggingu, þ.e. austan megin við akstursveg, er fyrir yngri nemendur og þar
eru 4 rólur og kastali. Á leiksvæði fyrir nemendur Aspar eru kastali, vegasalt, tvö klifurtæki,
5 rólur og 2 lítil leiktæki. Græn svæði á lóð
0%
Njarðvíkurskóla eru 20% (sjá mynd 27), en
7%
14%
við Ösp eru græn svæði 50% (sjá mynd 26).
Gras svæði er við körfubolta- og gervigrasvöll,
29%
einnig á austasta hluta skólalóðar. Talsvert er
af grasi við Ösp. Enginn gróður er á skólalóð
Njarðvíkurskóla. Akstursvegur fer í gegnum
50%
skólalóð Njarðvíkurskóla en umferð er
takmörkuð á skólatíma. Bílastæði eru vestanog sunnan megin við íþróttarhús, og einnig við
aðalinngang Njarðvíkurskóla. Aðkomuvegur er Mynd 26: Yfirborðsgreining við Ösp.
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Mynd 27: Yfirborðsgreining af lóð Njarðvíkurskóla.
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Leiktæki

Mynd 28: Ljósmyndir af lóð Njarðvíkurskóla.

við byggingu Bjarkar. Grá svæði á skólalóð eru hellulagðir göngustíga við og á milli leiksvæða.
Einnig eru malbikuð athafnarsvæði og göngurstígar. Á vorin hafa verið málaðir ýmsir leikir á
malbikið, t.d. brenniboltaleikur.
Álit skólastjóra um öryggi og slysahættu nemenda lýsir sér:
,,Ég hef áhyggjur af bílastæðinu þar sem það er hugsað til að leggja bílum en ekki til að stoppa
og hleypa börnum út, hringtorgið á að vera notað í það. Við erum hörð á að takmark umferð um
skólalóð, en það koma stórir bílar með vörur á skólatíma. Ég hef mesta áhyggjur af bílastæðinu
en annað er þokkalegt. Við erum með kastara til að lýsa upp skólalóðina. En í vetur hefur verið
vandamál vegna veðurs þar sem skólalóðin hefur verið flughál.” (Ásgerður Þorgeirsdóttir, munnleg heimild, 18. mars 2015)

Leiktæki á lóð Njarðvíkurskóla fékk áhættumatsstig frá 1 upp í 4, frá lágmarksáhættu til
hámarksáhættu (Pro-Ark ehf., 2014e). Gerð var úttekt á leiktækjum við aðalbyggingu og
klifurtæki við boltavelli, en ekki var gerð úttekt á leiktækjum við Ösp. Hámarksáhætta er í
kastala með rennibaut og talsverð áhætta er í rólum. Skoðanda þykir ástand leiktækja ekki nógu
gott í Njarðvíkurskóla.
Álit skólastjóra um framtíðarsýn Njarðvíkurskóla:
,,Ég mundi endurnýja öll tæki sem eru við aðalbyggingu. Aðstæður eru eins og þær eru, við erum
ekki að fara að færa byggingar, en ég mundi vilja fá betri tengingu milli leiksvæða með leikjum.
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Mynd 29: SVÓT-greining Njarðvíkurskóla.
Miðsvæði skólalóðarinnar er ekki spennandi, en þetta er 70 ára gamall skóli og við reynum að gera
það besta úr öllu sem höfum. Skólalóðin er óhentug vegna Brekkustígs en vegurinn er lokaður á
meðan á skóla stendur en ekið er um veginn fyrir og eftir skóla. Við höfum aldrei hugsað um að
loka alfarið fyrir umferð vegna íþróttahúsins. Ég mundi viljað að skólalóðinn væri reyklaus, en
sígarettustubbar dreifast um lóðina þegar stórir kappleikir eru í íþróttarhúsinu.” (Ágerður Þorgeirsdóttir, munnleg heimild, 18. mars 2015)

5.5.1 Samantekt
Stærð lóðar Njarðvíkurskóla er 14.420 m2 og þarf af eru leiksvæði 8.600,4 m2, þar sem akstur
svæði og byggingar eru teknar frá heildarstærð. Nemendur Njarðvíkurskóla eru 376 talsins og
er því 22,9 m2 af skólalóð á hvern nemenda. Stærð lóðar er samkvæmt deiliskipulagi, en ekki
deiliskipulag er ekki í samræmi við notkun Njarðvíkurskóla á nærliggjandi svæðum. Bygging
Bjarkar er ekki inn á lóð Njarðvíkurskóla samkvæmt deiliskipulagi og ekki körfuboltavöllur
sem er vestast á lóð.
Talsverður hæðamunur er á skólalóð en skólalóðin er 10 - 13 metrum yfir sjávarmáli. Helstu
leiksvæði eru á flötum fleti en leiksvæði Aspar er með hallan 1:3.
Samkvæmt yfirborðsgreingu sem framkvæmd var á lóð Njarðvíkurskóla er hlutfall grænna
svæða 20%. Ekkert samspil er milli gæða grænna svæða og hlutfalli grænna svæði, því þarf
að meta niðurstöður yfirborðsgreiningu með gagnrýnni hugsun. Græn svæði á skólalóð
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Njarðvíkurskóla eru hljóðmanir við íþróttavelli og grasblettir við umferðargötur. Talsvert er
af grænum svæðum við leiksvæði Aspar, en þar er helmingur leiksvæðis með grænu yfirborði.
Uppbygging skólalóðar er athugavert þar sem að akvegur fer í gegnum lóðina. Akvegur skipti
skólalóð í tvö aðskilin svæði. Ákveðin rými myndast milli og við bygginga Njarðvíkurskóla
og íþróttarhúss Njarðvíkur. Skólastjóri óttast að einelti fari fram sunnan- og austan megin við
íþróttarhús, þar sem það svæði er ekki hluti af leiksvæði skólalóðar og er því slæmt yfirsýnar
fyrir starfsfólk. Aðkoma að aðalinngangi byggingar er hugsuð með hlutverki einkabílsins að
leiðarljósi. Allir nemendur Njarðvíkurskóla nota aðalinngang til að komast í skólann.
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6. Niðurstöður
Aðalskipulag Reykjanesbæjar (2010) leggur áherslu á græn svæði í þéttbýli, en hvergi er tekið fram
áherslur á grunnskólalóðum í sveitarfélaginu. Sá þáttur sem næst kemur lóðum við grunnskóla
eru almenningsgarðar og leikvellir. Athugavert þykir að bæjaryfirvöld hafi ekki samtvinnað
þessa þætti saman og myndað framtíðarstefnu að skapa útivistarsvæði fyrir íbúa við grunnskóla
Reykjanesbæjar. Skólastefna Reykjanesbæjar var samþykkt árið 2001 og kemur þar fram að
skóla eigi að taka mið af henni við gerð skólanámsskráa. Mikil breyting hefur orðið á 14 árum
í þjóðfélaginu og er óvíst að stefnan mæti þeim kröfum sem gerðar eru til skólayfirvalda í dag.
Samkvæmt niðurstöðum Datamarket og Vinnumálastofnunar hefur atvinnuleysi í Reykjanesbæ
oftast verið hærra en annars staðar á Íslandi (Bjarni Halldór Janusson, 21. maí 2014). Þegar
Skólastefna Reykjanesbæjar var samþykkt var atvinnuleysi rétt undir 1% en mesta atvinnuleysi
á Íslandi árið 2012 var á Suðurnesjum og var atvinnuleysi 9,7% (Vinnumálastofnun, 2012).
Atvinnuleysi getur haft áhrif á líkamlega, andlega og félagslega heilsu einstaklinga og hefur
áhrif á samskipti innan fjölskyldna. Í kjölfar slæmrar stöðu Reykjanesbæjar ákvað sveitarfélagið
að móta framtíðarsýn í menntamálum og var það gert til að nemendur í leik- og grunnskólum
fengju jöfn tækifæri og jafnaldrar þeirra annar staðar á landinu (Reykjanesbær, 2014).
Aðalnámskrá grunnskóla tekur hvergi fram nærumhverfi við grunnskóla og er einungis vísað
í reglugerð varðandi gerð og búnað gunnskólasvæðis og skólalóða, reglugerð nr. 657/2009.
Skólastjórnendur voru ekki sammála hvort það ætti heima þar en skólastjórnendur Akurskóla
og Heiðarskóla töldu að skólalóðir væru ekki hluti af stefnu aðalnámskrár. ,,Ég tel að það
eigi ekki heima í Aðalnámskrá grunnskóla og ætti frekar að vera í lögum og reglugerðum um
skólabyggingar en ekki inntak náms sem Aðalnámskráin snýst um.” (Sóley Halla Þórhallsdóttir,
munnleg heimild, 17. mars 2015). En aftur á móti voru skólastjórnendur Holtaskóla,
Myllubakkskóla og Njarðvíkurskóla sammála um að áhersla ætti að vera lögð á nærumhverfi
við grunnskóla. ,,Skólalóðirnar eiga að tengjast náminu, vera hvetjandi, að hreyfigeta barna sé
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Mynd 30: Samanburðartafla sem sýnir fermetrafjölda af leiksvæði á skólalóð fyrir hvern nemanda.
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uppfyllt og að skólalóð sé örugg. Í dag er meiri heildar hugsun út fyrir skólann og má segja að
skólalóðin sé framlenging af skólanum.” (Ásgerður Þorgeirsdóttir, munnleg heimild, 18. mars
2015).
Samkvæmt 3 gr. reglugerðar 519/1996 kemur fram að hönnun skólahúsnæðis skal vera unnin
af fagmönnum með tilskilin réttindi, en hvergi kemur fram fagaðili eigi að hanna skólalóð. Í
sömu reglugerð kom fram að skólalóðir skulu aldrei vera minni en 2.000 m2 og að leiksvæði
skulu taka mið af mismunandi aldurshópum í skólanum, þessi reglugerð var felld úr gildi með
núverandi reglugerð 657/2009 um um lágmarksaðstöðu grunnskóla. Athugavert þykir að hvergi
kemur fram hver lágmarksaðstöðu á leiksvæðum sé fyrir hvern nemenda, en í sömu reglugerð
er krafa sett á lágmarks vinnurými í skólahúsnæði. Fundið var út fermetrastærð af leiksvæði á
hvern nemenda, en niðurstöður voru misjafnar eftir skólum (sjá mynd 30).
Þeir skólar sem byggðir voru um miðja síðustu öld, Holtaskóli, Myllubakkaskóli og
Njarðvíkurskóli, eru með talsvert minna svæði á hvern nemenda í samanburði við Akurskóla og
Heiðarskóla. ,,Reynslan hefur sýnt okkur að 40 m2 á barn sé ásættanlegt, bæði fyrir einstaklinginn
og vegna álags á leikskólaskólalóð.” (Dagný Bjarnadóttir, munnleg heimild, 10. apríl 2015).
Engar mælingar hafa verið gerðar á grunnskólalóðum og því eru þessi viðmið notuð við vinnslu
verkefnisins. Einungis eru tveir skóla með leiksvæði fyrir hvern nemenda yfir 40 m2 en þar er
ástand skólalóða ágætt.
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Mynd 31: Samanburðartafla sem sýnir niðurstöður yfirborðsgreiningar.
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Samanburðar tafla (sjá mynd 31) gefur hugmynd um hvernig ástand grunnskólalóða í
Reykjanesbæjar eru í samanburði. Taka þarf niðurstöður með gagnrýnum hætti, því ekki eru
tengsl milli gæði svæða og stærðarhlutfalls svæða. Leiksvæði í Akurskóla eru hlutfallslega
minnst, en hlutfall grænna svæða er langt um mest í samanburði við aðra skóla í Reykjanesbæ.
Græn svæði við Akurskóla eru einnig leiksvæði og því þarf að taka mið af öðrum greiningarþáttum
við úrlestur niðurstaða.
Þegar rýnt er í samburð grunnskólalóða er hlutfall aksturs svæða og leiksvæða sambærilegt
milli skóla. Byggingar eru yfirleitt tvöfalt stærri en leiksvæði nemenda. Á skólalóð
Myllubakkaskóla eru grá svæði tæplega 50% og er helsta einkenni lóðarinnar. Hlutfall bygging
er sambærilegt milli skóla en þrátt fyrir að hlutfall byggingar á lóð Njarðvíkurskóla sé hæst þá
þarf að meta niðurstöður því að þrjár byggingar eru í umsjá skólans, tvær þeirra eru innan marka
á núgildandi deiliskipulagi en einnig er bygging íþróttahúss Njarðvíkur á lóðinni.

6.1 Val skólalóðar
Samanburður var gerður milli skóla til að ákveða skólalóð til hönnunar. Ástand nærumhverfis
við Holtaskóli, Myllubakkaskóli og Njarðvíkurskóli er ábótavant og var því ákveðið að meta
kosti og galla hvers skóla.
Einkenni Holtaskóla við og í nágrenni eru skólann eru háar byggingar, við hlið hans er
Íþróttarhús Keflavíkur og Sundmiðstöð Reykjanesbæjar. Ástand skólalóðar er sæmilegt,
en mörgum þáttum ábótavant. Bæta þarf úr öryggi nemenda við leiksvæði sunnan við
aðalbyggingu vegna umferðar og auka gæði lóðar með aukningu gróðurs og leiksvæða. Helsti
kostur Holtaskóla er holt sem ýtir undir leik barna í náttúrulegu umhverfi. Ástand skólalóðar
Myllubakkaskóla er sæmilegt en á lóðinni er að finna mörg svæði sem illa eru nýtt. Framlóð
er lítið notuð en helsta leiksvæði nemenda er vestan megin við aðalbyggingu. Staðsetning
skólalóðar er bæði kostur og galli, auka þarf öryggi nemenda vegna umferðaþungra gatna sem
liggur við lóðina en kostur eru jaðarsvæði. Höfundur telur að uppbygging skólalóðar, með
tilliti til staðsetningar aðalbyggingar, sé mótuð af staðsetningu í sveitarfélagi. Myllubakkskóli
er nálægt miðbæ og er þétt byggð í nágrennni afmarkandi. Nærumhverfi við Njarðvíkurskóla er
ábótavant þó að ástand skólalóðar sé sæmilegt. Helsti galli skólalóðar er Brekkustígur sem fer í
gegnum skólalóð og skiptir leiksvæðum í tvennt. Akandi umferð ógnar öryggi nemenda í leik.
Kostur skólalóðar eru jaðarsvæði, ástand núverandi leiktækja og tækifæri eru í staðsetningu
Njarðvíkurskóla í byggðarlagi. Samkvæmt úttekt Pro-Ark ehf. er ástand leiktækja ekki nógu
gott við Njarðvíkurskóla, en aðrir grunnskóla í Reykjanebæ eru í þokkalegu ástandi.
Ákvörðun var tekin að hanna skólalóð Njarðvíkurskóla. Veruleg ógn stafar af umferð og
sá höfundur mörg sóknarfæri í að velja Njarðvíkurskóla. Njarðvíkurskóli er 72 ára gamall skóli
með nemendur af ýmsum uppruna, einstaklingar sem eru afburðagreindir, með þroskaröskun,
fötluð eða ófötluð, langveik eða einstaklingur úr minnihlautahópum. Áskorun er að mæta
þörfum ólíkra einstaklinga þar sem að við Njarðvíkurskóla eru tvær sérdeildir sem þjónar öllum
grunnskólum Reykjanesbæjar.
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7. Hönnunarforsendur
Núverandi ástand skólalóðar Njarðvíkurskóla er ábótavant og setur höfundur sér markmið í
upphafi hönnunar.
• Skapa heild á skólalóð
• Hanna lóð sem mætir þörfum öllum nemendum
• Stækka leiksvæði á hvern nemenda
• Bæta aðgengi gangandi vegfarenda
• Breyta deiliskipulagsmörkum
Haustið 2007 fékk Njarðvíkurskóli viðurkenningu Landverndar að flagga Grænfánanum
en hann er merki um vistvænan skóla (Njarðvíkurskóli, 2013). Skólinn fékk Grænfánan
afhentan í þriðja sinn í júní 2012. Skólar á grænni grein er alþjóðlegt verkefni og er Grænfánin
umhverfismerki vistvænna skóla (Landvernd, á.á.). Markmið verkefnisins er að efla vitund
nemenda, kennara og annarra starfsmanna skólans um umhverfismál. Njarðvíkurskóli hefur
samþykkt umhverfissáttmála sem er gildandi í skólanum (Njarðvíkurskóli, 2013).
• Efla umhverfisvitund með því að flokka og endurnýta tilfallandi efni í skólanum.
• Eyða ekki orku að óþörfu.
• Gera umhverfisvernd og markmið Njarðvíkurskóla sýnilegri í grenndarsamfélaginu.
• Útbúa umhverfismerki skólans.
• Auka umhverfisvitund með menntun og verkefnum innan kennslustofu og utan.
• Hvetja nemendur og starfsfólk til að njóta útiveru.
Njarðvíkurskóli tekur þátt í Vinaliðaverkefni en það er norskt verkefni sem fræðsluskrifstofa
sveitarfélagsins Skagafjarðar hefur tekið upp hér á landi. Meginmarkmið verkefnisins er að
draga úr einelti við skóla og auka vellíðan nemenda með því að skipuleggja leiki og heyfingu
í frímínútum (Trivselsleder, 2009-2014). Vinaliðaverkefni byggir á rannsóknum sem hafa sýnt
fram á að hreyfing hefur jákvæð áhrif á heilbrigði nemenda. ,,Um 60% af öllu einelti barna
fer fram á skólalóðinni. Tveir þættir til forvarnar eineltis er að hafa spennandi afþreyingu
fyrir nemendur og gott eftirlit fullorðinna.” segir André Baraldsnes, stjórnandi Olweusar
áætlunarinnar, samtök um einelti, í Noregi.
Við upphaf hönnunarvinnu greinir höfundur helstu gönguleiðir á skólalóð, rými milli
aðalinnganga bygginga, við leiksvæði og leiktæki og metur kosti og galla núverandi ástands
(sjá mynd 32). Sú greining nýtist vel fyrir hönnun, því margir góðir þættir eru á skólalóð
Njarðvíkurskóla. Á greiningarmynd sést hvar höfundur sér sóknarfæri í kostum lóðar en einnig
voru skoðaðir helstu gallar og er lögð áhersla í tillögu að betrumbótum. Ákveðin leiktæki eru
lykilþættir á núverandi skólalóð og þar helst má nefna boltavelli og klifurgrind. Aðalbygging
Njarðvíkurskóla og Íþróttarhús Njarðvíkur myndar gott skjól gegn ríkjandi vindátt, en það er
NNA-átt samkvæmt gögnum Veðurstofu Íslands. Vindrós byggir á mælingum sem gerðar voru
frá september til maí, 2005 til 2015.
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Mynd 32: Greining aðalinnganga bygginga, helstu gönguleiða og mat lagt á skólalóð Njarðvíkurskóla.

Leitað var til yfirkennara Aspar og Bjarkar og fengið frekari upplýsingar um starfsemi sérdeildanna
tveggja, Kristín Blöndal er deildarstjóri Aspar og Steindór Gunnarsson er deildarstjóri Bjarkar.
Nemendur Asapar eru einstaklingar með þroskahömlun og í dag eru fimmtán nemendur í Ösp,
þar af eru þrír nemendur í hjólastól og einn með litla hreyfigetu. Nemendur fá mat framreiddar
í Ösp, sérkennslu í byggingu Aspar en fara í sinn umsjónarbekk í aðalbyggingu. Mikilvægt er
að aðgengi sé gott á milli bygginga vegna nemenda sem eru í hjólastól. Nemendur fá útikennslu
með vettvangsferðum á svæði í nágrenni, skrúðgarð Njarðvíkur og í ferðir niður að sjó, en
skólalóðin er ekki nýtt til kennslu. Nemendur Bjarkar eru einstaklingar með alvarlegar atferlisog hegðunartruflanir og/eða geðræn vandamál og hafa fengið sérúrræði með vistun í Björk til
skemmri tíma. Nemendum er kennt í sérkennslu, fá mat framreiddar í Björk og fara í frímínútur
á öðrum tímum en nemendur Njarðvíkurskóla. Nemendur hafa mismunandi bakgrunn og
eru samskiptafærni einstaklinga misgóð. Útikennsla er ekki mikið notuð kennsluaðferð fyrir
nemendur Bjarkar. Samkvæmt kenningu Sigmund Freuds um sársaukafulla geðræna tvíátt
eða spennu, fá einstaklingar útrás eða slökun úr leiknum (1974). Kenning Freuds ýtir undir
mikilvægi góðs leiksvæðis fyrir nemendur Bjarkar.
Nýttar voru grunnskólalóðir við Fellaskóla í Breiðholti, Reykjavík og Norðlingaskóla
í Norðlingaholti, Reykjavík við undirbúning hönnunar. Ákveðið var taka tvo skóla af ólíka
grunnskóla þar sem báðar lóðir voru hannaðir af landslagsarkitektum en með mismunandi
forsendur. Við hönnun á skólalóð Fellaskóla var ákveðið að nýta það sem fyrir var og gera
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áskorun
skólalóð
gróður

umhverfið betra, en skólalóð Norðlingaskóla var hönnuð samtímis og hönnun byggingar.
Höfundur nýtti helstu kosti skólalóðanna tveggja eftir að hafa lagt mat á svæðin.
Til að geta haldið utan um þau gögn sem höfðu safnast við hugmyndavinnu ákvað höfundur
að útbúa hugarkort með helstu hugrenningum (sjá mynd 33). Niðurstaða orðakortsins var að
mynda þyrfti betri tengsl milli skólabygginga og að gera skólalóð leikvænlegri en á sama tíma
geta nýtt hana til kennslu (sjá mynd 34).
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Mynd 34: Mikilvægt að styrkja tengsl skólabygginga Njarðvíkurskóla.
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Mynd 33: Orðakort fyrir skólalóð Njarðvíkurskóla.
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Núverandi stærð leiksvæðis fyrir hvern nemenda er 22,9 m2 og var markmið hönnunar að
hækka hlutfall í um 40 m2. Í tillögu að skólalóð Njarðvíkurskóla er leiksvæði á hvern nemenda
38,3 m2. Samanburður á hlutfalls breytingu á skólalóð Njarðvíkurskóla er töluverð (sjá mynd
35). Græn svæði hafa hækkað um 10%, og hefur leiksvæði á skólalóð hækkað um 13%. Dregið
hefur verið úr aksturs svæðum, en taka þarf niðurstöður hlutfallsgreiningar á nýrri skólalóð með
gagnrýni þar sem lagt er til að breyta deiliskipulagsmörkum, þar sem að ákveðnar byggingar og
afgangssvæði voru utan marka.
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Mynd 35: Niðurstöður yfirborðsgreiningar á skólalóð Njarðvíkurskóla, fyrir og eftir breytingar.

Ákveðið var að mynda heild á skólalóð fyrir nemendur Njarðvíkurskóla, Bjarkar og Aspar (sjá
viðauka 3). Helstu gönguleiðir voru nýttar til að móta nýja og betri skólalóð sem eru brotnar
upp með leikhólfum. Höfundur ákvað í upphafi hönnunar að skólalóð ætti að vera framlenging
af skólanum og voru grunnþættir sem nemendur læra í grunnskólum nýttir til leiks á skólalóð. Á
yngstu stigum grunnskóla læra nemendur stafrófið, tölurnar og um upphaf tilverunar, sólkerfið.
Þessir þættir voru nýttir á skólalóð, bæði til kennslu og leikjar. Íslenska stafrófið inniheldur
32 stafi og var þeim komið fyrir í átta hringjum, sem mynda leið frá inngangi syðst á skólalóð
að byggingu Bjarkar. Þessi leið hefur verið nefnd Stafrófsleið og getur verið nýtt til ýmissa
leikja en einnig til kennslu. Sambærilegri leið hefur verið komið fyrir á göngustíg frá Ösp
að aðalbyggingu Njarðvíkurskóla. Sú leið hefur verið nefnd Margföldunarleið, þar sem tíu
ferhyrningslaga formum hefur verið komið fyrir og á hverju formi er margföldunartafla talnanna
1 til 10. Leiktæki eiga að vera á jafnréttisgrundvelli og því var ákveðið að hafa starfrófið og
tölurnar bæði í rituðu máli og á táknmáli. Höfundi þótti sólkerfið vera sá þáttur sem nemendur
læra á stærstum mælikvarða og þótti tilvalið að setja í leikhólf á miðri skólalóð. Við Akurskóla,
Innri-Njarðvík, er sól máluð á hellulagt athafnarsvæði sem nemendum er kennt að fara í ef þeir
eru einmanna, sagt er við nemendur að sólin sé hlý og góð og þar muni einhver koma að tala við
þau eða leika (Bryndís Björg Guðmundsdóttir, munnleg heimild, 10. apríl 2015). Höfundi þótti
hugmyndin góð og ákvað að yfirfæra hana á skólalóð Njarðvíkurskóla, þó með meiri áherslu á
sólkerfið í heild bæði til kennslu og leikjar. Til að ýta undir leik barna var Sólin og reikistjörnunar
mótaðar í ýmsum stærðum og voru þær nýttar til landmótunar (sjá snið B1-B2). Leikhólfum var
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komið fyrir á lóðinni allri, en þær geta verið nýttar ýmist undir leiktæki eða annað sem þarfnast
á skólalóðinni. Í þremur núverandi leikhólfum er að finna klifurgrind, klifurtæki og rólur, en í
tveimur nýjum leikhólfum er að finna sólkerfið og hringleikahús sem staðsett syðst á skólalóð
(sjá snið Ð1-Ð2). Með fram leikhólfum er landmótun gerð með hlöðnum veggjum með aflíðandi
grasflötum hlémegin. Veggir eru ýmist 1 eða 0,6 metra háir, þar sem þeir eru einnig nýttir til
setbekkja. Hlaðnir veggir er nýttir til að auka öryggi barna vegna akandi umferðar og bílastæða
(sjá snið A1-A2 og E1-E2). Milli leikhólfa var komið fyrir Upplifunarleið sem á að ýta undir
náttúruupplifun barna (sjá snið D1-D2), en þar er landmótun talsverð með hólum og gróður
nýttur til að auka upplifun. Gróður á skólalóð Njarðvíkurskóla er nýttur til rýmismyndunar,
yndisauka og til varnar, bæði vegna öryggi barna og til að verja byggingar gegn skemmdum.
Útikennslustofur er staðsettar milli aðalbyggingar Njarðvíkurskóla og Íþróttarhúss Njarðvíkur,
en þar var leiksvæði barna áður. Rýmið er hálfopið sem er lokað af með steyptum veggjum,
sambærilegir og eru nú þegar austast á skólalóð. Ákveðið var að nýta rýmið til kennslu, þar
sem að hætta er á að aðstæður til eineltis geti myndast á þessu svæði vegna þess að leiksvæði
hefur verið fært vestar á skólalóð. Fjölnotatorg myndast við aðalinngang Njarðvíkurskóla og
Íþróttarhúss Njarðvíkur, en ákveðið var að hafa malbikaðan flöt til leiks þar sem Njarðvíkurskóli
er hluti af Vinaliðaverkefni, sem byggist upp af skipulögðum leikjum. Við fjölnotatorg er að finna
talsverðan fjölda af hjólagrindum, en höfundi þótti mikilvægt að nemendur og starfsfólk fari að
velja sér annan fararmáta en einkabílinn við komu í Njarðvíkurskóla. Einnig er fjölnotatorg að
finna við boltavelli vestast á skólalóð. Á núverandi skólalóð er að finna malbikaðanvöll sem er
mikið notaður til brenniboltaleiks, í tillögu er lagt til að rýmið verði í núverandi mynd nýtt sem
hátíðartorg (sjá snið Á1-Á2). Breyting hefur verið gerð á umgjörð svæðisins, bætt hefur verið
við sætum og bætt hefur verið við gróðri til rýmismyndunar.
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Mynd 36: Snið A1-A2. Leiksvæði við Ösp.

Mynd 37: Snið Á1-Á2. Hátíðartorg við aðalbyggingu Njarðvíkurskóla og Björk.
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Mynd 38: Snið B1-B2. Leikhólf miðsvæðis á skólalóð, Sólkerfið.

Mynd 39: Snið D1-D2. Upplifunarleið sem liggur milli leikhólfa.
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Mynd 40: Snið Ð1-Ð2. Leikhólf syðst á skólalóð, Hringleikahús.

Mynd 41: Snið E1-E2. Aðkoma gangandi og akandi vegfarenda sunnan megin við Íþróttarhús Njarðvíkur.
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8. Umræður og ályktanir
Við upphaf verkefnis voru settar fram þrjár megin rannsóknarspurningar og var markmið
verkefnis að svara þeim.
Hver er stefna stjórn- og bæjaryfirvalda til grunnskólalóða?
Hvert er núverandi ástand grunnskólalóða í Reykjanesbæ?
Hvernig er hægt að bæta nærumhverfi eins grunnskóla í Reykjanesbæ?
Engin skýr stefna er hjá stjórnvöldum til grunnskólalóða. Aðalnámskrá grunnskóla byggir
á lögum um leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla sem markar stefnu stjórnvalda, en
í Aðalnámskrá grunnskóla kemur hvergi fram forsendur grunnskólalóða. Aðalnámskrá
grunnskóla vísar í reglugerð 657/2009, er varðar gerð og búnað grunnskólasvæðis og skólalóða.
Í þeirri reglugerð kemur hvergi fram lágmarksaðstaða á skólalóðum, en fram kemur að skólalóð
eigi að gefa fjölbreytt tækifæri til leikja og annarra útivistar. Höfundi þykir athugavert að ekki
er sett krafa á lágmarksaðstöðu, eins og fram kom í reglugerð 519/1996 um lágmarksaðstöðu
grunnskóla en þar kemur fram að skólalóðir skulu aldrei vera minni en 2.000 m2. Í aðalskipulagi
Reykjanesbæjar er mörkuð stefna að opin svæði þurfi að vera nálægt hýbýlum íbúa og aðgengileg
öllum. Grunnskólar Reykjanesbæjar eru staðsettir í helstu hverfum sveitarfélagsins og því ætti
Reykjanesbær að nýtt það sóknarfæri að byggja upp grunnskólalóðir, bæði fyrir nemendur
skólana og íbúa í nágrenni. Reykjanesbær samþykkti skólastefnu 2001, en sú stefna hefur ekki
verið endurskoðuð. Í stefnunni kemur fram að grunnskólar sveitafélagsins eigi að byggja sínar
skólanámskrá á skólastefnu Reykjanesbæjar en einungis einn skóli framfylgir því, Holtaskóli
(Holtaskóli, á.á.b). Reykjanesbær ætti að endurskoða stefnu sína til grunnskóla, þá sérstaklega
til grunnskólalóða og byggja sína stefnu á þeim niðurstöðum sem koma í verkefninu. Ástand
skólalóða í Reykjanesbæ er ábótavant, styrkleikar skólalóðana eru talsverðir en veikleikar
eru umtalsverðir. Nánar var farið í niðurstöður greininga skólalóða Reykjanesbæjar í 6. kafla
verkefnis. Hönnunartillaga sem lögð var fram um skólalóð Njarðvíkurskóla er hugmynd um
hvernig hægt sé að auka gæði nærumhverfis við grunnskóla. Bæta þarf grunnskólalóðir við
grunnskóla Reykjanesbæjar og vonar höfundur að þetta verkefni verði kveikjan að bættu
umhverfi fyrir nemendur Reykjanesbæjar.
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Mynd 22, bls. 26. Ljósmyndir af lóð Myllubakkaskóla. Pro-Ark ehf. 2014.
Mynd 23, bls. 27. SVÓT-greining Myllubakkaskóla. Unnin af höfundi.
Mynd 24, bls. 28. Merki Njarðvíkurskóla. Njarðvíkurskóli. 2015.
Mynd 25, bls. 28. Loftmynd af lóð Njarðvíkurskóla.
Mynd 26, bls. 29. Yfirborðsgreining við Ösp. Unnin í Excel af höfundi.
Mynd 27, bls. 29. Yfirborðsgreining af lóð Njarðvíkurskóla. Unnin í Excel af höfundi.
Mynd 28, bls. 30. Ljósmyndir af lóð Njarðvíkurskóla. Pro-Ark ehf. 2014.
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47

Mynd 34, bls. 38. Mikilvægt að styrkja tengsl skólabygginga Njarðvíkurskóla. Unnin í InDesign
og Photoshop af höfundi.
Mynd 35, bls. 39. Niðurstöður yfirborðsgreiningar á skólalóð Njarðvíkurskóla, fyrir og eftir
breytingar. Unnin í Excel af höfundi.
Mynd 36, bls. 41. Snið A1-A2. Leiksvæði við Ösp. Unnin í Microstation og Photoshop af
höfundi.
Mynd 37, bls. 41. Snið Á1-Á2. Hátíðartorg við aðalbyggingu Njarðvíkurskóla og Björk. Unnin
í Microstation og Photoshop af höfundi.
Mynd 38, bls. 42. Snið B1-B2. Leikhólf miðsvæðis á skólalóð, Sólkerfið. Unnin í Microstation
og Photoshop af höfundi.
Mynd 39, bls. 42. Snið D1-D2. Upplifunarleið sem liggur milli leikhólfa. Unnin í Microstation
og Photoshop af höfundi.
Mynd 40, bls. 43. Snið Ð1-Ð2. Leikhólf syðst á skólalóð, Hringleikahús. Unnin í Microstation
og Photoshop af höfundi.
Mynd 41, bls. 43. Snið E1-E2. Aðkoma gangandi og akandi vegfarenda sunnan megin við
Íþróttarhús Njarðvíkur. Unnin í Microstation og Photoshop af höfundi.
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Viðaukar
Viðauki 1
Spurningalisti fyrir skólastjórendur
Nafn:________________________________________________________________
Starfsaldur:___________________________________________________________
Menntun:_____________________________________________________________
1. Aðalskipulag Reykjanesbæjar
Hvert er þitt álit á stefnu bæjaryfirvalda til nærumhverfis grunnskóla Reykjanesbæjar?
2. Aðalnámskrá grunnskóla
Hvert er þitt álit á áherslum aðalnámskrár gagnvart grunnskólalóðum? Telur þú að þinn skóli
fylgi aðalnámskrá varðandi grunnskólalóðir?
3. Yfirborðsgreining
Hvert telur þú að hlutfall eftirfarandi þátta sé á ykkar grunnskólalóð? (%)
a. Byggingar - aðalbygging, færanlegar kennslustofur...
b. Aksturs svæði - bílastæði, akvegir...
c. Grá svæði - hellulögn, malbik...
d. Græn svæði - gras, mói, gróðurbeð...
e. Leiksvæði - leiktæki, boltavellir...
4. Notkun skólalóðar (Loftmynd nýtt til stuðnings við svörun)
4.1. Hvar telur þú nemendur verji mestum tíma á skólalóð? Telur þú að það sé árstíðarbundið?
4.2. Telur þú að ákveðin svæði á lóð séu líkleg til eineltis? M.t.t. staðsetningu, yfirsýn starfsfólks
eða annað. Hvers vegna?
4.3. Telur þú að öryggi nemenda sé gott á skólalóð? M.t.t. umferðar, lýsingu, slysahættu og
fleira.
4.4 Telur þú að skólalóð mæti þörfum allra nemenda skólans? Einstaklingum frá 6 til 16 ára
aldurs.
4.5. Er skólalóð nýtt til kennslu eða leiðsagnar?
4.6. Er skólalóðin nýtt eftir að skóla líkur á daginn?
5. Framtíðarsýn
5.1. Hvernig finnst þér núverandi ástand skólalóðar vera? Hvers vegna?
5.2. Ef þú mættir ráða, hvaða innihald eða þróun myndiru óska þér á skólalóðinni á komandi
árum?
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Viðauki 2

Samþykktarbréf vegna viðtals

Ég undirrituð/aður______________________________________heimila Margréti
Lilju Margeirsdóttur að nýta upplýsingar sem fram komu í viðtali _________ vegna
lokaverkefnis um nærumhverfi við grunnskóla í Reykjanebæ. Ég samþykki að birta
megi svör í lokaritgerð.
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Viðauki 3
Grunnmynd skólalóðar
Njarðvíkurskóla, mkv. 1:300
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