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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BS prófs í viðskiptafræði við Háskóla Íslands vorið 2016. 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er samanburður á þeim reiknilíkönum sem notuð eru til 

úthlutunar fjármagns til grunnskólastarfs í Kópavogi, Hafnarfirði og Reykjavík fyrir 

skólaárið 2015-2016. Vinna hófst við verkefnið í febrúar 2016 og lauk í maí 2016 og var 

unnin undir leiðsögn Einars Guðbjartssonar. 

Í fyrri hluta ritgerðarinnar verður farið yfir regluverkið sem unnið er eftir, lýst 

reiknilíkönum fyrir menntastofnanir og farið yfir hvert hlutverk reiknilíkana á að vera og 

viðmið um gæði þeirra. Í seinni hlutanum verður farið yfir reiknilíkön sveitarfélaganna, 

tilgangur og markmið þeirra skoðaður og úthlutunin borin saman.  

Sveitarfélögin hafa unnið að samanburði á úthlutun veturinn 2016 og lagt til gögn í 

þessa ritgerð og gefið góð ráð. Sérstakar þakkir fá rekstrarstjórar á grunnskólasviðum 

Kópavogs og Reykjavíkur þeir Sindri Sveinsson og Hafþór Einarsson. Leiðbeinanda mínum 

Einari Guðbjartssyni þakka ég fyrir leiðsögn og góð ráð. 
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Útdráttur 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er samanburður á þeim reiknilíkönum sem notuð eru 

til úthlutunar fjármagns til grunnskólastarfs í Kópavogi, Hafnarfirði og Reykjavík fyrir 

skólaárið 2015-1016. Farið er yfir hvert markmið og hlutverk reiknilíkana á að vera og 

viðmið um gæði. 

Úthlutunarkerfi viðkomandi sveitarfélaga eru greind niður í almenna kennsluúthlutun, 

úthlutun til sérkennslu, stjórnunar, annarra starfa kennara, annarra starfsmanna og 

almenns rekstrarkostnaðar. Helstu niðurstöður eru þær að það fjármagn sem 

sveitarfélögin eru úthluta til grunnskólastarfs í gegnum sín reiknilíkön er mjög svipað, 

þrátt fyrir mismunandi úthlutun og forsendur. 
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1 Inngangur 

Rekstur grunnskóla er eitt stærsta lögbundna verkefnið sem sveitarfélögin sinna og er 

úthlutunin unnin með reiknilíkönum sem sveitarfélögin hafa unnið og þróað hvert í sínu 

lagi. Þessi líkön eru öll tilraun til að gera hlutlægt mat á kostnaði við skólastarf þar sem 

kostnaðarmyndun er skýr og í samræmi við þarfir grunnskólanna. Efni þessarar ritgerðar 

er að skýra út reiknilíkön þriggja sveitarfélaga: Kópavogsbæjar, Hafnarfjarðar og 

Reykjavíkur. Borin er saman úthlutun til einstakra liða í líkaninu og heildarframlagið til 

grunnskólanna metið.  

Sveitarfélögin Reykjavík, Kópavogur, Hafnarfjörður, Mosfellsbær og Seltjarnarnes hafa 

veturinn 2016 lagt fram sín gögn til að bera saman úthlutun milli sveitarfélagana og læra  

hvert af öðru. Höfundur þessarar ritgerðar var í þessum hópi fyrir hönd 

Hafnarfjarðarkaupstaðar og fékk heimild til að nota gögn Kópavogsbæjar og Reykjavíkur 

til samanburðar á forsendum úthlutunar sveitarfélaganna þriggja.  

Ritgerðin skiptist í sjö kafla að meðtöldum inngangi. Í öðrum kafla er farið yfir þau lög 

og reglur sem sveitarfélögin þurfa að hlíta og þá aðila og deildir sem koma að áætlanagerð 

fyrir grunnskóla. Í þriðja kafla er farið yfir reiknilíkön og skoðaðar rannsóknir International 

Institute for Educationals Planning um reiknilíkön, hlutverk þeirra og viðmið um gæði. 

Fjórði kafli fjallar um þau sveitarfélög sem eru til rannsóknar. Fimmti kafli er 

samanburðurinn og skiptist hann í nokkra undirkafla þar sem einstakir liðir líkananna eru 

útskýrðir. Í sjötta kafla eru umræður og niðurstöður og í þeim sjötta eru lokaorð. 
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2 Regluverkið 

2.1 Sveitarstjórnarlögin og grunnskólalögin 

Árið 1995 gengu í gildi lög um grunnskóla. Helsti hvatinn að þessum lögum var sú 

stefna stjórnvalda að færa allan rekstur grunnskólans frá ríki til sveitarfélaga. Í skýrslu 

nefndar um mótun menntastefnu kemur fram að í samræmi við þróun í 

nágrannalöndunum telji nefndin að stefna beri að aukinni valddreifingu í skólakerfinu, 

bæði á grunn- og framhaldsskólastigi. Það þýði að ákvarðanataka verði færð sem næst 

vettvangi og ábyrgðarskylda sveitarfélaga og skóla aukin. (Menntamálaráðuneytið, 1994) 

Í þessu fólst að fjárhagslegt sjálfstæði skólanna var fært til sveitarfélaga en hinni faglegu 

ábyrgð engu að síður að hluta til miðstýrt þar sem aðalnámskráin segir nákvæmlega til 

um hvað skuli kennt og samræmd próf notuð til að mæla árangur. Niðurstaða rannsóknar 

sem var gerð árið 2001  á yfirfærslu grunnskólans til sveitarfélaga segir: 

„að í heildina hafi vel til tekist og að sveitarfélög hafi axlað þá ábyrgð sem 
þeim var falin með lögunum. Það er samdóma álit þeirra sem rætt var við að 
sveitarfélögin hafi ríkan metnað fyrir hönd skólanna og skilning á þörfum 
þeirra. Þó eru blikur á lofti hvað snertir tengsl skólayfirvalda við almenna 
kennara. Það á einkum við þar sem sveitarfélög reka öflugar skólaskrifstofur 
sem eru virkar í stefnumótun og hafa þannig áhrif á starfsemi skólanna er 
þeim tilheyra. Telji kennarar að þeir eigi litla sem enga hlutdeild í þeirri 
stefnumótun sem þar fer fram er hætta á að bilið á milli þeirra sem móta 
stefnuna og þeirra sem sjá um framkvæmd hennar aukist. Við slíkar aðstæður 
eru miklar líkur á að hin formlega stefna komist ekki í framkvæmd.“ (Börkur 
Hansen, Ólafur H. Jóhannesson og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2004) 

2.2 Fjárhagsáætlanir sveitarfélaga 

Sveitarstjórnir skulu, samkvæmt sveitarstjórnarlögum nr. 138/2011, afgreiða 

fjárhagsáætlun fyrir komandi ár og næstu ár þar á eftir eigi síðar en 15. desember ár hvert. 

Þegar sveitarstjórn afgreiðir fjárhagsáætlun fyrir komandi ár er ekki verið að setja upp 

lauslega áætlun um tekjur og gjöld fyrir komandi rekstrarár, heldur er verið að taka 

ákvörðun um fjárheimildir og hvernig þeim er ráðstafað til rekstrar og fjárfestinga. 

Einungis má bregða út frá samþykktri fjárhagsáætlun með sérstakri ákvörðun 

sveitastjórnar hverju sinni sem skal birt í sérstökum viðauka. Ætíð skal vera tryggt að með 

nýjum útgjöldum séu markaðar skilgreindar tekjur. Með því móti á að vera tryggt að hvert 

sveitarfélag sé ætíð rekið samkvæmt samþykktum fjárheimildum. Fjárhagsáætlun fyrir 
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komandi rekstrarár er því mikilvægt stjórnunartæki við rekstur hvers sveitarfélags. 

(Samband íslenskra sveitarfélaga, 1. tbl. 2014).  

2.3 Hlutverk skólastjórnenda í áætlanagerðinni 

Fjárhagsáætlunarferlið er annað hvort unnið upp eða niður skipurit, „top down“ eða 

„bottom up“. Í áætlunarvinnu niður skipuritið (top down) eru það yfirmenn sem vinna 

áætlunina fyrir aðrar deildir. Þegar millistjórnendur (skólastjórar) vinna áætlunina 

(bottom up) gera þeir áætlun fyrir sínar deildir.  Áætlunargerð niður skipuritið virkar 

hinsvegar sjaldan. Hún leiðir til minni skuldbindingar frá millistjórnendum sem eykur líkur 

á að áætlunin gangi ekki upp. Áætlunargerð upp skipuritið er líklegri til þess að 

millistjórnendur skuldbindi sig við áætlunina þar sem þeir taka þátt í vinnunni. Þó er hætta 

á að ef eftirlit er ekki nægjanlegt að markmið áætluninar endurspegli ekki heildarstefnu 

fyrirtækisins og séu of auðveld í framkvæmd. Besta leiðin er sambland af þessum tveimur 

aðferðum. Undirmenn gera fyrstu útgáfu áætlunar sem þeir senda til sinna yfirmanna 

„bottom up“ en innan þeirra marka/leiðbeininga (guidelines) sem yfirmenn þeirra setja 

þeim „top down“.  Yfirmenn fara svo yfir og meta þessar áætlanir. Þessi samvinna við 

áætlanagerðina er gagnleg fyrir ábyrgðaraðila þar sem það er líklegra að þeir búi yfir betri 

upplýsingum um þær breytur í rekstrinum sem valda frávikum í kostnaði og tekjuöflun. 

(Anthony og Govindarajan, 2004)  

2.4 Hlutverk skólaskrifstofu í áætlanagerðinni 

Skólaskrifstofa sveitarfélagsins tekur við upplýsingum frá skólastjórnendum um 

aðstæður og fjármagnsþörf og setur í líkan til úthlutunar. Nauðsynlegt er að yfirfara og 

sannreyna þessar upplýsingar þar sem hætta er á ákveðnum hegðunarvanda 

skólastjórnenda sem vilja tryggja nægjanlegt fjármagn til sinna verkefna. Líkanið þarf að 

vera sanngjarnt þar sem sömu verkefni fái samsvarandi fjármagn og ekki sé ofáætlað í 

verkefni þar sem ekki er þörf á. (Anthony og Govindarajan, 2004) 

Þá er skólaskrifstofunni nauðsynlegt að skoða þann umboðsvanda sem getur verið til 

staðar. Kenning Lypskis um umboðsvandann er sú að hann telur að ýmsar ákvarðanir er 

varða stefnumótun og útfærslu opinberrar þjónustu nái ekki fram að ganga þegar til 

kemur. Það er vegna þess að „starfsmennirnir á gólfinu“ útfæra þjónustuna á annan veg 

en gert var ráð fyrir vegna eðli starfsins og þeirra vinnuaðstæðna sem þeir starfa í. 
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Þjónustan sem viðskiptavinir upplifa sé í raun og veru önnur en gert er ráð fyrir því að 

ákvörðuð og reglusett þjónusta nái ekki fram að ganga í öllum atriðum. ( Lipsky, 1980) 
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3 Notkun reiknilíkana 

Reiknilíkön eru verkfæri sveitarfélaganna til að finna leiðir til að dreifa fjármagni til 

grunnskóla á sem sanngjarnastan hátt og mæta þeim þörfum sem eru í hverjum skóla 

fyrir sig.  Það má líka líta á þau sem verkfæri innan þess samnings sem stjórnendur 

sveitarfélaga gera við skólastjórnendur til að mæta þeim kröfum sem gerðar eru til 

skólastarfsins. 

Í næstu köflum er ætlunin að fara yfir tillögur og rannsóknir á vegum International 

Institute for Educational Planning (IIEP) en frá stofnun þess árið 1963 hefur stofnunin 

þróað aðferðir við gerð reiknilíkana (formula funding) til að fjármagna skólastarf. 

Sérfræðingar IIEP skilgreina þessa aðferð sem samþykkt safn viðmiða og mælikvarða sem 

lagðir eru á óhlutdrægan hátt á hvern skóla til ákvörðunar þess fjármagns sem hann fær 

til rekstrar. (Ross og Levacic, 1999) 

3.1 Upphafið/Forsaga IIEP og fjármögnun sniðin að þörfum 

Einhvers konar áætlunarlíkön eða fjármögnunaraðferðir hafa verið notaðar frá upphafi 

náms á vegum hins opinbera. Kennarar hafa verið ráðnir á forsendum nemendafjölda eða 

bekkjafjölda og hafa miðlægar ákvarðanir um fýsileg viðmið um stærðir bekkja eða fjölda 

nemenda á kennara legið fyrir. Þessi viðmið og líkön hafa þróast og tekið mið af 

mismunandi skólum og námsframboði í áranna rás. Sérfræðingar IIEP benda á að 

fjármögnun byggð á þörfum (needs based formula funding) sé mikilvægt tæki þar sem 

hún gerir úthlutun gegnsæja og minnkar líkur á úthlutun á forsendum persónlegra eða 

pólitískra tengsla. Úthlutun er „stöðugri“ (consistent) og í samræmi við þær þarfir 

(Schools need) sem skólar hafa til að mæta þörfum allra sinna nemenda. (Ross, Levacic, 

1999).  Líkanið ætti að viðurkenna mismunandi aðstæður í hverjum skóla til að mæta 

þeim kröfum sem settar eru á þeirra herðar í lögum og stefnumörkun ráðamanna.  

3.2 Hlutverk reiknilíkana 

Form reiknilíkana sem eiga við hvert skólakerfi er háð þeirri stefnumörkun sem 

stjórnvöld hafa sett og bundin er í lög.  Reiknilíkönin þurfa þó að uppfylla nokkur skilyrði 

en greind hafa verið þrjú meginhlutverk reiknilíkana til menntamála samkvæmt 

skilgreiningu IIEP. Það eru jafnræðishlutverk, leiðbeinandi hlutverk og markaðshlutverk 

(Ross og Levacic, 1999). 



 

13 

Jafnfræðishlutverkið (Equity function) er eitt það mikilvægasta en það tekur á láréttu 

og lóðréttu jafnvægi. Lárétt jafnvægi vísar til þess að  nemendur með sömu þarfir fái jafnt 

úthlutað. Lóðrétta jafnvægið tekur mið af mismunandi þörfum nemenda með sérþarfir 

eða til smærri skóla þar sem meiri úthlutunar er þörf til að mæta þeim kröfum sem til 

þeirra eru gerðar.  

Leiðbeinandi hlutverk  (Directive function) reiknilíkana er í því fólgið að hvetja 

skólastjórnendur  til verka sem eru í samræmi við þá stefnu sem sett hefur verið af 

menntayfirvöldum.  Sem dæmi má nefna að ef það er stefna að halda úti litlum skólum 

þá þarf reiknilíkan að mæta þeim skólum með nægilegu fjármagni til að standast kröfur 

og samanburð stærri skóla.  Eins geta þetta verið viðmið um hámarksfjölda nemenda í 

kennslustund eða jafnvel aukinnar danskennslu til nemenda.  

Markaðshlutverk (Market regulation function) reiknilíkana þjónar því hlutverki að nýta 

kosti markaðslögmála við gerð þjónustusamninga. Með auknu sjálfræði skóla hefur gætt 

meiri samkeppni og lögð meiri áhersla á að foreldrar hafi val um skóla, svokallaður 

aðstöðumarkaður (quasi market) búinn til. Líkanið er þá grundvöllur þess samnings sem 

stjórnvöld gera við skólastjórnendur, hvort sem þeir eru kaupendur að þjónustunni eða 

fyrir hönd þeirra sem njóta þjónustunnar sem að lokum eru nemendur og foreldrar. 

Markmið stjórnvalda er að líkanið sé samningur þar sem flestum áherslum sé mætt með 

sem minnstum tilkostnaði. 

3.3 Viðmið í gæðum reiknilíkana 

Samkvæmt reynslu IIEP eru sex atriði sem þarf að taka tillit til þegar reiknilíkön er gerð 

eða skoða þarf gæði núverandi líkana. Þessi sex atriði eru markvirkni, skilvirkni, jafnræði, 

heilindi, ráðdeild og gegnsæi. 

Markvirkni (Effectiveness) lýsir því hversu vel hefur tekist að ná settum markmiðum. 

Við athugun á markvirkni er því leitast við að meta raunveruleg áhrif eða árangur skólans 

út frá þeim áhrifum sem að var stefnt með reiknilíkaninu (Ríkisendurskoðun). Úthlutun á 

nemanda þarf að endurspegla þann kostnað sem þarf til að mæta þeim kröfum sem 

lagðar eru á gæði skólastarfs. Það krefst þess af skólanum að þeir leiti bestu kennslu- og 

lærdómsaðferða og úthlutun þarf að mæta því.  

Skilvirkni (Efficiency) lýsir sambandi aðfanga (þess sem varið er til rekstrar, hvort 

heldur fjármuna, vinnuframlags eða varnings) og afurða (þess sem reksturinn skilar sem 
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vörur eða þjónusta). Við mat á skilvirkni er kannað hversu vel nýting aðfanga er miðað við 

þá afurð sem fæst, það er hvort framleiðni eða afköst séu ásættanleg. (Ríkisendurskoðun) 

Í fyrstu þarf að ákvarða hvort það skili meiri skilvirkni að áætlun um aðföng sé áætluð af 

skóla eða yfirstjórn. Ef ákvörðun er í höndum skóla þarf að gæta að það sé ekki hvati til 

minni skilvirkni. Ef úthlutað er árlega vegna orkunotkunar í samræmi við notkun fyrra árs 

er engin hvati til þess að spara orku. Annað dæmi er ef  úthlutað er aukalega vegna smærri 

bekkjarstærða er áframhaldandi hvati til kennslu í smærri einingum þó að tækifærin séu 

önnur.  

Jafnræði (Equity) er háð pólitískum túlkunum en IIEP telur að reiknilíkan geti ekki sýnt 

jafnræði nema þrennt komi til í líkaninu. Í fyrsta lagi þarf líkanið að mæta þeim 

nemendum sem þurfa stuðning í námi. Ef skólar geta valið inn nemendur þarf að mæta 

óhagstæðu vali, þ.e ef hlutfall nemenda með minni getu veljast/enda í sömu skólum.  Í 

öðru lagi þarf mæta þeim skólum þar sem óviðráðanlegar aðstæður valda því að 

grunnkostnaður er meiri. Þetta getur verið dýrara húsnæði, einangrað svæði og fáir 

nemendur. Kostnaður á nemanda er því meir.  Í þriðja lagi getur svæðisbundinn kostnaður 

verið mismunandi; tryggja þarf að verðmæti fjárúthlutunar sé það sama á öllum svæðum.  

Þær upplýsingar sem reiknilíkönin byggjast á þurfa að vera gefin af heilindum 

(Integrity), möguleiki á misnotkun er alltaf til staðar ef rangir mælikvarðar eða upplýsingar 

geta leitt til meiri úthlutunar. Hafa þarf í huga þau vandamál sem tengjast umboðsvanda 

skólastjórnenda.  

Reiknilíkanið þarf að vera auðvelt/einfalt í notkun og viðhaldi til að lágmarka kostnað 

og tryggja ráðdeild (Administrative costs), þ.e. stjórnunarkostnaður þess þarf að vera 

lágur.  

 Að síðustu þurfa formúlur í reiknilíkani að vera gegnsæjar og auðskildar 

(Transparency) af öllum hlutaðeigandi.  Það stuðlar að þátttöku í uppbyggingu og 

eignarhaldi (Accountability) á þeim ákvörðunum sem teknar eru með viðmiðum í líkaninu. 
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4 Sveitarfélögin 

Hér á eftir verður farið yfir reiknilíkön þriggja sveitarfélaga, Kópavogsbæjar, 

Hafnarfjarðarkaupstaðar og Reykjavíkur. Kópavogsbær er annað fjölmennasta 

sveitarfélag landsins með 34.105 íbúa og í sveitafélaginu eru 9 grunnskólar. Hafnarfjörður 

er þriðja fjölmennasta sveitarfélag landsins með 28.161 íbúa og 7 grunnskóla. Reykjavík 

er fjölmennasta sveitarfélag landsins með 122.452 íbúa og 34 grunnskóla. Reiknilíkön eru 

notuð til úthlutunar fjármagns til grunnskóla í rekstri þessara sveitarfélaga. Samkvæmt 

upplýsingum frá Hagstofu Íslands fyrir árið 2014  voru 153 almennir grunnskólar reknir af 

opinberum aðilum. Þessi úthlutun á því við um þriðjung grunnskóla í landinu. Heildarfjöldi 

nemenda í  almennum grunnskólum var 41.771 árið 2014 og voru nemendur í 

grunnskólum þessara þriggja sveitarfélaga 21.835 eða rúmur helmingur allra 

grunnskólanema. 

Tafla 1. Sveitarfélögin, fjöldi íbúa, grunnskóla og nemenda 

Sveitarfélög Fjöldi íbúa Fjöldi grunnskóla Fjöldi nemenda 

Kópavogur 34.105 9 4.515 

Hafnarfjörður 28.161 7 3.786 

Reykjavík 122.452 34 13.534 

Allt landið 332.274 153 41.771 

 

Framlag til grunnskóla í þessum þremur sveitarfélögum var 33,4 mia.kr. árið 2014 en 

það er 31-33% hlutfall af skatttekjum þeirra. Stór hluti af þessari fjárhæð er til kominn 

vegna reiknilíkananna og því mikilvægt að gera sér grein fyrir virkni þeirra.  
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5 Reiknilíkönin  

Veturinn 2016 hafa starfsmenn tengdir úthlutunarlíkönum Kópavogsbæjar, 

Hafnarfjarðarkaupstaðar, Reykjavíkur, Mosfellsbæjar og Seltjarnarness unnið að 

samanburði á úthlutunum sveitarfélaganna. Ritgerðarhöfundur hefur verið fulltrúi í 

þessari vinnu fyrir hönd Hafnarfjarðarkaupstaðar og eru upplýsingar frá Kópavogi, 

Hafnarfirði og Reykjavík  notaðar í þessari ritgerð. Gögnin sem um ræðir eru vegna 

skólaársins 2015-2016. Gerður var samanburður á raunúthlutun miðað við 

nemendafjölda skólaársins í almennri kennsluúthlutun og til sérkennslu. Einnig var farin 

sú leið að búa til  samanburðarskóla af mismunandi stærðum, úthluta til þeirra fjármagni 

í hverju reiknilíkani fyrir sig og bera niðurstöðurnar saman. Samanburðarskólarnir eru 

fjórir og er fjöldi nemenda í hverjum árgangi jafn og stærð skóla miðuð við 12 fm² á hvern 

nemanda.  

Tafla 2. Samanburðarskólar 

Fjöldi nemenda 730 520 400 300 

Stærð húsnæðis 8.760 fm² 6.240 fm² 4.800 fm² 3.600 fm² 

5.1 Almenn kennsluúthlutun 

Almenn kennsluúthlutun er ætluð grunnskólanum til að mæta þeim heildartíma sem 

nemandi á rétt á í vikulegan kennslutíma samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla (nú frá 

árinu 2011). Heildartímanum er skipt upp í námssvið í aðalnámskrá (2011, bls. 51) sem 

skólar útfæra í mismunandi námsgreinar innan þeirra og eru  mismunandi eftir árgöngum.  

Eins og segir í aðalnámskrá „þá ber skólastjóri faglega ábyrgð á skipan kennslu. Að öllu 

jöfnu er gert ráð fyrir því að námsgreinar og námssvið grunnskóla dreifist eðlilega á 

námstímann og samkvæmt faglegum sjónarmiðum. Engu að síður veitir 

viðmiðunarstundaskráin sveigjanleika innan námssviða og á milli áfanga en útfærslu á því 

skal birta í starfsáætlun skóla.“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011) 
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Tafla 3. Viðmiðunarstundarskrá aðalnámskrár 2011 

Námsgreinar - 

Námssvið 

1. - 4. bekkur 5. - 7. bekkur 8. - 10. bekkur 
Vikulegur 

kennslutími 
Vikulegur 

kennslutími 

Heildartími í 1. 
- 4. bekk. 

Mínútur á viku 

Heildartími í 5.-7. 
bekk. Mínútur í 

viku 

Heildartími í 8. - 
10. bekk. 

Mínútur á viku 

Heildartími í 1. - 
10. bekk. 

Mínútur á viku 
Hlutfall 

Íslenska, íslenska sem 
annað tungumál og 
íslenskt táknmál 

1.120 680 630 2.430 18,08% 

Erlend tungumál; 
enska danska eða 
önnur 
norðurlandamál 

80 460 840 1.380 10,27% 

List- og verkgreinar 900 840 340 2.080 15,48% 

Náttúrugreinar 420 340 360 1.120 8,33% 

Skólaíþróttir 480 360 360 1.200 8,93% 

Samfélagsgreinar; 
trúarbragðafræði, 
lífsleikni, 
jafnréttismál, siðfræði 

580 600 360 1.540 11,46% 

Stærðfræði 800 600 600 2.000 14,88% 

Upplýsinga- og 
tæknimenntun 

120 160 80 h360 2,68% 

Til ráðstöfunar /Val 300 160 870 1.330 9,90% 

Mínútur á viku alls 4.800 4.200 4.440 13.440 100,% 

 

Ef þessum mínútum er breytt í kennslustundir á viku á hvern árgang er niðurstaðan sú 

að nemandi á rétt á 30 til 37 kennslustundum á viku eftir árgöngum. Verkefni 

skólastjórans að skipuleggja nám nemandans í samræmi við það. Taka þarf tillit til þess að 

í sumum þessara námsgreina eru hömlur á því hversu margir geta verið í kennslustund. 

Sem dæmi má nefna er að í sundi mega ekki vera fleiri en 15 nemendur á hvern kennara 

samkvæmt reglugerð nr. 773/2012 og að sumar kennslustofur eins og smíðastofur taka 

oft færri nemendur en eru í bekknum, valfög í eldri árgöngum gera oft ráð fyrir minni 

hópastærðum o.s.frv. Til að mæta þessu þá er talað um að úthluta skiptistundum en það 

eru þær stundir sem þarf til að skipta bekknum upp í þessar kennslustundir. Til 
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viðmiðunar er kennsluskylda kennara samkvæmt kjarasamningi að jafnaði 26 

kennslustundir á viku. 

Tafla 4. Viðmiðunarstundarskrá, kennslustundir á viku.  

Viðmiðunarstundarskrá 1. - 4. bekkur 5. - 7. bekkur 8. - 10. bekkur 

Mínútur á viku 4.800 4.200 4.440 

Kennslustundir á viku 30 35 37 

-Þar af til ráðstöfunar / val 2 1 7 

    

5.1.1 Úthlutunarkerfi og úthlutunarmagn 

Úthlutunarkerfi er aðferðafræði til þess að skipta því fjármagni (kennslustundum) sem 

áætlun gerir ráð fyrir milli skóla með sem sanngjörnustum hætti. Sanngjörn skipting 

fjármagns (kennslustunda) þarf að taka tillit til aðalnámsskrár, fjölda nemenda í skóla, 

fjölda nemenda í árgöngum og mögulegum fjölda nemenda í bekkjum í samræmi við 

kennsluform í viðkomandi skólum. Við mat á því hvaða aðferðarfræði er hentugust til að 

ná settum markmiðum er varhugavert að einblína á heildarfjölda úthlutaðra 

kennslustunda í mismunandi kerfum. Besta kerfið er ekki kerfið með flestar stundir eða 

fæstar stundir. Magn stunda segir ekki allt til um það hversu gott kerfið er, þar sem hægt 

er að stilla af fjölda stunda við mismunandi aðstæður í öllum úthlutunarkerfum. Magn 

stunda er háð samþykktum í fjárhagsáætlun hverju sinni. 

Mat á því hvaða kerfi er hentugast og hvernig viðkomandi kerfi skuli vera stillt af í 

undirliggjandi forsendum ætti að ráðast af ítarlegri skoðun á því hverjar raunþarfir skóla 

eru við mismunandi aðstæður. Í þeirri vinnu þarf m.a. að svara spurningum eins og hversu 

margar kennslustundir árgangur sem er með t.d. 29 nemendur í 5. bekk þarf. Hefur það 

áhrif hversu margir nemendur eru í 4. bekk eða 6. bekk (m.t.t. samkennslu)? Hversu miklu 

fleiri stundir þarf árgangur sem er með 30 nemendur, 31 nemanda, 32 nemendur o.s.frv.? 

Hvernig er nemendafjöldi annarra árganga? Samspil þessara þátta geta haft áhrif á 

lokaniðurstöðu. 

Í töflu fimm er greining á þeim námsgreinum og  fjölda kennslustunda sem þarf að 

kenna samkvæmt aðalnámskrá. Ef við gerum ráð fyrir að í verkgreinum1, sundi, 

                                                      

1 Heimilisfræði, hönnun og smíði, textílmennt. 
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upplýsinga- og tæknimennt  og helming valfaga í unglingadeild þurfi að skipta upp hóp þá 

er þörf á 4 til 7 skiptistundum á hvern árgang.  Þá er gert ráð fyrir að  í bekknum séu fleiri 

en 15 nemendur og einungis um einn bekk í árgangi að ræða.  Ef það eru færri nemendur 

en 15 í bekk er auðvitað engin þörf á skiptistundum í sundi og verkgreinum þar sem 

reglugerð og kennslustofur ná utan um þessa stærð. Í minni bekkjum er þó alltaf þörf á 

einhverjum skiptistundum í valfög. Annars væri ekki um mikið val að ræða.  Ef það eru 

tveir eða fleiri bekkir í árgangi þá er möguleiki að blanda bekkjum í einhverjar námsgreinar 

og valfög en það er þó erfitt að koma því við í stundaskrá.   

Tafla 5. Námsgreinar og fjöldi skiptistunda á námsgrein fyrir einn bekk.  

 Yngsta stig Miðstig Unglingastig 

Námsgreinar 
1.b 2.b 3.b 4.b 5.b 6.b 7.b 8.b 9.b 10.b 

1. Íslenska 7,0 7,0 7,0 7,0 6,0 6,0 5,0 5,0 5,0 5,8 

2. Erlend tungumál 0,0 0,0 0,0 2,0 3,0 3,0 5,5 7,0 7,0 7,0 

3. List- og verkgreinar 6,0 6,0 5,0 5,5 7,0 8,0 6,0 3,0 3,0 2,5 

   Listgreinar 3,0 3,0 2,5 2,5 3,5 4,0 3,0 2,0 1,5 1,0 

   Verkgreinar 3,0 3,0 2,5 3,0 3,5 4,0 3,0 1,0 1,5 1,5 

4. Náttúrugreinar 3,0 2,5 3,0 2,0 3,0 3,0 2,5 3,0 3,0 3,0 

5. Samfélagsgreinar 4,0 3,5 4,0 3,0 5,0 5,0 5,0 3,0 3,0 3,0 

6. Skólaíþróttir 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

    Íþróttir 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

    Sund 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

7. Stærðfræði 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

8. Upplýsinga- og tæknimennt 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 0,0 

9. Til ráðstöfunar/val 2,0 2,0 2,0 1,5 2,0 1,0 1,0 7,0 7,0 7,8 

Grunnúthlutun 30,0 30,0 30,0 30,0 35,0 35,0 35,0 37,0 37,0 37,0 

Skiptistundir 4,0 5,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,0 6,5 7,0 6,4 

5.1.2 Mismunandi aðferðir sveitarfélaga við úthlutun 

Sveitafélög beita allajafna þremur mismunandi aðferðum við almennu 

kennsluúthlutunina, bekkjarúthlutun, nemendaúthlutun eða þriðju leiðinni sem er önnur 

útfærsla á bekkjarúthlutun.  Í Reykjavík er notast við nemendaúthlutun, Hafnafjörður og 

Kópavogur notast við „þriðju“ leiðina en með mismunandi áherslum.  
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Nemendaúthlutun er þannig að hver árgangur fær úthlutað ákveðnum 

kennslustundum í upphafi og svo ákveðnum fjölda kennslustunda við hvern nemenda. Í 

Reykjavík er viðmiðunum lýst í töflu sex. Ein viðbótarregla er í kerfinu sem taflan lýsir ekki 

en  hún er að skólar með færri nemendur en 300 fá viðbótarálag á kennslustundafjölda 

(7,5%) á þá árganga sem eru með fjölda nemenda á bilinu 26-39. 

Tafla 6. Nemendaúthlutun Reykjavíkur, viðmið á nemanda. 

Reykjavík 

> 300 nemendur 
1. b 2.b 3.b 4.b 5.b 6.b 7.b 8.b 9.b 10.b 

Grunnur (kest.) 10 10 10 10 10 10 10 11,3 11,3 11,3 

Stuðull (kest.) 1,558 1,558 1,558 1,518 1,523 1,523 1,523 1,716 1,716 1,716 

           

Í bekkjarúthlutun er árgangi skipt í bekki eftir ákveðnum viðmiðum um fjölda nemenda 

í hverjum bekk og úthlutað kennslustundum í samræmi við aðalnámskrá, 30, 35 eða 37 

kennslustundum. Til viðbótar er úthlutað ákveðnum fjölda skiptistunda til að skipta upp í 

námshópa þar sem ekki er heppilegt eða mögulegt að kenna heilum bekk í einu eða að 

það þurfi að hafa tvo kennara til að kenna bekknum námsgreinina. Sem dæmi þá kemur 

það fram í aðalnámskrá að í skólasundi skuli skipulag kennslunnar miðast við að 15 

nemendur séu að jafnaði í hverri kennslustund.  

Þriðja leiðin er byggð á sömu hugmyndafræði og bekkjarúthlutun en munurinn felst í 

því hvernig nýr nemandi í árgang býr til bekk. Í hefðbundinni bekkjarúthlutun hefði 23. 

nemandinn í 1.bekk búið til nýjan bekk og meðalfjöldi  væri 11,5. Þriðja leiðin úthlutar 

einungis hluta af kennslumagni nýs bekkjar með þessum eina nemanda eins og tafla sjö 

sýnir. Munurinn á milli líkansins í Kópavogi og Hafnarfirði er hversu marga nemendur þarf 

til að búa til nýjan bekk. Í Hafnarfirði eru bekkirnir minni í 1. – 4. bekk og skipting í nýja 

bekki hefst við 23. nemendann. Í 5. – 10. bekk byrjar skiptingin við 28. nemendann. 

Kópavogsbær byrjar að skipta við 28. nemandann í 3. bekk. 
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Tafla 7. Þriðja úthlutun, viðmið Hafnarfjarðar 

Fjöldi nemenda 1.-4. bekkur 22 23 24 25 
Fjöldi bekkja 1 1,5 1,7 2 
Fjöldi kennslustunda 30 45 51 60 
Fjöldi nemenda 5.-10. bekkur  28 29 30 31 
Fjöldi bekkja 1 1,5 1,7 2 
Fjöldi kennslustunda (5.-8. b.) 35 52,5 59,5 70 

Tafla 8. Þriðja úthlutun, viðmið Kópavogsbæjar 

Fjöldi nemenda 1.-2. bekkur 22 23 24 25   
Fjöldi bekkja 1 1,5 1,7 1,9   
Fjöldi kennslustunda 30 45 51 57   
Fjöldi nemenda 3.-10. bekkur  28 29 30 31 32 33 
Fjöldi bekkja 1 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 
Fjöldi kennslustunda (5.-8. b.) 35 52,5 56 59,5 63 66,5 
       

Úthlutun skiptistunda er mismunandi á milli sveitarfélaganna. Í Hafnarfirði er úthlutað 

5 skiptistundum í hlutfalli við bekkjarúthlutun; 23. nemandinn í 1-4 bekk gefur því 30 

stundir í almenna kennsluúthlutun og 7,5 skiptistundir. Í Kópavogi er skiptistundum 

úthlutað miðað við stærð bekkjar og skiptistundunum ekki öllum úthlutað fyrr en fjöldinn 

í bekknum nær ákveðinni stærð. Einnig úthlutar Kópavogsbær viðbótarskiptistundum 

þegar nemendafjöldi nær ákveðinni stærð til að mæta þörfum stærri bekkjardeilda.  

Tafla 9. Kópavogsbær, forsendur í úthlutun 

Hámarksfj. 
í bekk 

(viðmiðun) 

Viðm. v. 
viðb.skiptit. 

Stærð Fasti 
Skipti-
stundir 

22 24 18 5,5 

22 24 18 5,5 

28 24 22 5,5 

28 24 22 5,5 

28 24 22 5,5 

28 24 22 5,5 

28 24 22 5,5 

28 24 22 5,5 

28 24 22 5,5 

28 24 22 5,5 

    

Þegar við berum þessar aðferðir saman í línuriti í mynd 1 þá sést að aðferðirnar gefa 

mismunandi fjölda kennslustunda eftir því hver nemendafjöldinn er í árgangi. 
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Nemendaúthlutunin er bein lína og hinar línurnar taka stökk þegar nýr bekkur myndast 

og með mismunandi halla þar sem skiptistundirnar og viðbótarstundirnar koma inn. Þegar 

nemendurnir eru 16 þá gefur úthlutunarlíkan Hafnarfjarðar flestar kennslustundir, 

úthlutun Reykjavíkur gefur mest að 23. nemanda. Úthlutun Kópavogsbæjar er mitt á milli 

og gefur fleiri stundir en Hafnarfjarðarlíkanið við 22. nemanda.  

 

Mynd 1. Úthlutun kennslustunda eftir nemendafjölda í 1. bekk 

 

Mynd 2.Úthlutun kennslustunda eftir nemendafjölda í 5. bekk 
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Mynd 3. Úthlutun kennslustunda eftir nemendafjölda í 10. bekk 

 Úthlutunin er mismunandi eftir árgöngum til að mæta auknum fjölda kennslustunda 

samkvæmt aðalnámskrá og er það ljóst að úthlutun Reykavíkurborgar gefur flestar 

stundir í efstu bekkjum en færri kennslustundir á yngsta- og miðstigi eins og tafla 10 sýnir.  

Tafla 10. Úthlutun kennslustunda á nemanda eftir stigi.  

  Bekkir   

Úthlutun á nemanda 1-4 5-7 8-10 Samtals 

Reykjavíkurlíkan 1,78 1,76 1,92 1,81 

Kópavogslíkan 1,80 1,88 1,90 1,85 

Hafnarfjarðarlíkan 1,93 1,84 1,86 1,88 
 

Næstu þrjár myndir sýna sömu úthlutun til árganga með áhrifum fjölgunar nemenda í 

árgangi.  Í öllum tilfellum fer úthlutun Kópavogsbæjar yfir úthlutun hinna sveitarfélaganna 

eftir um það bil 90-100 nemendur í árgangi. 

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 3 5 7 9 11131517192123252729313335

K
en

n
sl

u
st

u
n

d
ir

Nemendafjöldi

10. bekkur 

Reykjavík Kópavogur Hafnarfjörður



 

24 

 

Mynd 4. Úthlutun kennslustunda eftir nemendafjölda í 1. bekk. (fleiri í árgangi) 

 

Mynd 5. Úthlutun kennslustunda eftir nemendafjölda í 5. bekk. (fleiri í árgangi) 

 

Mynd 6. Úthlutun kennslustunda eftir nemendafjölda í 10. bekk. (fleiri í árgangi) 
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5.1.3 Almenn kennsluúthlutun í sveitarfélögunum 

Í þessum kafla eru bornar saman þessar þrjár ólíku úthlutunaraðferðir miðað við gögn 

þessara þriggja sveitarfélaga fyrir skólaárið 2015-2016. Grunnskólarnir eru 50 á 56 

starfstöðvum. Starfsstöðvarnar fá úthlutun eins og um stakan skóla væri um að ræða í 

kerfum Hafnarfjarðar og Reykjavíkur. Skólarnir eru af mismunandi stærð og sker Reykjavík 

sig úr með fjölda fámennari skóla. 

Tafla 11. Fjöldi skóla og stærð skóla 

Skólar/ nemfj. Kóp Hfj Rvk Samtals 

Skólar 9 7 34 50 
Starfsstöðvar 11 8 37 56 

101-200  1 6 7 
201-300   7 7 
301-400 1  6 7 
401-500 2 2 11 15 

501> 6 5 7 18 
 

Ef við skoðum fyrst hvað kerfin gefa í heildarkennslustundir, fyrst samanlagt í eigin 

kerfi og svo ef önnur kerfi væri notuð. Niðurstaðan er sú að Hafnarfjarðarkerfið er að 

gefur flestar kennslustundir eða 41.940.  

Tafla 12. Heildarkennslustundir í úthlutun 

Fjöldi kennslustunda milli kerfa 
Kerfi Kóp Hfj Rvk Samtals 

Eigið kerfi 8.581 7.321 24.981 40.883 
Kópavogur 8.581 7.219 25.485 41.285 
Hafnarfjörður 8.729 7.321 25.890 41.940 
Reykjavík 8.371 7.028 24.981 40.380 

 

Í næstu töflu er sýnd úthlutun í kennslustundum á nemanda til skóla í Reykjavík með 

þessum þremur mismundi kerfum. Niðurstaðan er sú að kerfið í Hafnarfirði gefur í öllum 

tilvikum flestar kennslustundir. Kennslustundir í Reykjavík á nemanda væru að meðaltali 

3,2% fleiri í kerfi Hafnarfjarðar. Í öllum kerfum fer kennslustundum á nemanda fækkandi 

með fjölmennari skóla, kennslustundir á nemanda eru 9,6% færri í 201-300 nemenda 

skólum en í skólum með fjölda nemenda frá 101-200 nemendum og minnkar munurinn 

eftir því sem nemendum fjölgar. 
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Tafla 13. Úthlutun á nemanda eftir stærð skóla 

Skólar í Reykjavík milli úthlutana    

Kennslu-
stundir Kóp Hfj Rvk Meðaltal 

Samtals 1,87 1,90 1,84 1,87 

101-200 nem. 2,15 2,28 2,11 2,18 

201-300 nem. 1,95 2,01 1,96 1,97 

301-400 nem. 1,86 1,90 1,82 1,86 

401-500 nem. 1,85 1,86 1,81 1,84 

501> nem. 1,80 1,80 1,75 1,78 
 

Í viðauka er svo ítartafla þar sem úthlutun á hvern skóla, miðað við hvert kerfi er sýnd.  

5.1.4 Skammtímaforföll 

Sveitarfélögin reyna að mæta skammtímaforföllum kennara í úthlutun til að tryggja 

faglegt starf og kennslu nemenda. Reiknað er ákveðið hlutfall ofan á kennaralaun hvers 

skóla og er þetta hlutfall mismunandi á milli sveitarfélaga. Hlutfallið er 3,5% í Kópavogi og 

Hafnarfirði en 2,7% í Reykjavík. Hafnarfjörður og Kópavogur áætla ekki fyrir 

langtímaveikindum en í Reykjavík er þeim mætt með úthlutun úr sérstökum potti. 

5.2 Sérkennsla 

Sérkennsluúthlutun er til að mæta sérþörfum nemenda vegna sértækra 

námsörðugleika, tilfinningarlegra eða félagslegra örðugleika og/eða fötlunar. Í lögum um 

grunnskóla nr. 91/2008 segir meðal annars að hlutverk grunnskóla sé að stuðla að alhliða 

þroska nemenda og virðingu fyrir manngildi. Allir nemendur eiga rétt á námi við sitt hæfi 

í hvetjandi umhverfi í sínum hverfisskóla, skóla sem á að taka mið af þörfum nemenda og 

almennri vellíðan. Einnig segir að nemendur með sérþarfir eigi rétt á að komið sé til móts 

við námsþarfir þeirra í almennum grunnskólum án aðgreiningar en jafnframt að sé því 

ekki komið við að nemandi með sérþarfir sæki nám í almennum grunnskóla geti foreldrar 

sótt um skólavist fyrir barnið í sérskóla eða sérúrræði innan grunnskóla. (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008) 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2011) eiga allir nemendur á grunnskólastigi rétt 

á að stunda sitt skyldunám í skóla án aðgreiningar. Með skóla án aðgreiningar er í 

lögunum átt við skóla í heimabyggð einstaklingsins eða nærumhverfi hans. Í skólanum á 
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að koma til móts við náms- og félagslegar þarfir nemendanna með félagslegt réttlæti að 

leiðarljósi.Í reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla segir ennfremur:  

Við gerð árlegrar fjárhagsáætlunar gerir sveitarstjórn ráð fyrir fjárveitingum 
til kennslu nemenda með sérþarfir í grunnskólum. Fjármagni sem ákveðið er 
með þessum hætti skal varið til kennslu í grunnskólum, kennslu í sérúrræðum 
innan grunnskóla og ráðgjafar við skóla. Þá skal gert ráð fyrir fjárveitingum til 
annarra starfa vegna stuðnings við nemendur með sérþarfir eftir nánari 
ákvörðun sveitarstjórnar, þ.m.t. til sjúkrakennslu. (Reglugerð um nemendur 
með sérþarfir í grunnskóla nr. 585/2010) 

 Úthlutað er til einstakra skóla þar sem nemendur fá aðstoð í bekk en einnig eru 

starfræktar sérhæfðar deildir til að mæta þörfum nemenda. Skólum er úthlutað 

ákveðnum fjölda kennslustunda á nemanda og svo að auki eftir sérgreiningu frá 

sérfræðingum á skólaskrifstofu eða öðrum greiningaraðilum. Að auki eru svo sérdeildir 

sem taka á móti nemendum með sérþarfir, t.d einhverfudeildir, nýbúadeildir og almennar 

sérdeildir vegna fatlaðra nemenda. (Sjá lista yfir sérdeildir sveitarfélaganna í viðauka). 

Í töflu fjórtán er heildarúthlutun til sérkennslu sveitarfélaganna sýnd og hefur úthlutun 

til sérdeilda í Reykjavík verið leiðrétt þannig að dregin hefur verið frá úthlutun vegna 

nemenda úr öðrum sveitarfélögum en Reykjavík.  

Tafla 14. Úthlutun til sérkennslu á kennslustund 

Sérkennsla  Kóp Hfj Rvk 

Grunnúthlutun í kest. á nemanda 0,22 0,15 0,142  

 - Grunnúthlutun í kest.  1.033 591  1.961 

Viðbótarúthlutun v. sérgreininga 940 1.126  4.980 

Sérdeildir 942 530  1.005 

Samtals kennslustundir: 2.915 2.247  7.946 

        

Fjöldi nemenda  4.695 3.939  13.885 

Almenn kennsluúthlutun 8.581 7.321  25.378 

        

Sérkennslustundir á nemenda 0,621 0,570  0,567 

Hlutfall sérkennslu af heild 27,9% 24,5% 23,8%  
 

Helsti munurinn á milli sveitarfélaga felst í því hlutfalli sem er úthlutað sjálfkrafa á 

nemanda og úthlutun vegna sérgreininga. Kópavogsbær úthlutar 0,22 kennslustundum á 

hvern skóla í reiknilíkani sem gerir 1.033 kennslustundir. Viðbótarúthlutun vegna 

sérgreininga eru 940 kennslustundir eða 32% af úthlutun. Hafnarfjörður og Reykjavík 
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úthluta meira  í samræmi við greiningar. Í Hafnarfirði er  hlutfallið 50% og í Reykjavík 63%. 

Sérkennslustundir á nemanda eru flestar í Kópavogi eða 0,621. Í Hafnarfirði er þetta 0,570 

kennslustundir og Reykjavík 0,567 kennslustundir.  

5.3 Stjórnun 

Gildi skólastjóra eru talin hafa áhrif á allt skólasamfélagið – skólabrag og nám og 

kennslu – og gefa vísbendingu um áherslur skólastjóra sem verða leiðarljós kennara og 

starfsmanna. Það sem helst virðist sameiginlegt með skólastjórum sem náð hafa að bæta 

skólastarfið og árangur nemenda eru persónuleg gildi á borð við umhyggju fyrir starfsfólki 

og nemendum og fagleg gildi á borð við að skólinn eigi að hafa hagsmuni nemenda í 

fyrirrúmi og að allir nemendur geti náð árangri, ásamt skýrri sýn á skólastarfið (Leithwood, 

Day, Sammons, Harris og Hopkins, 2006). 

Stjórnun í grunnskóla er skilgreind í grunnskólalögum nr. 91/2008  og þar kemur fram 

að „Við grunnskóla skal vera skólastjóri sem er forstöðumaður grunnskóla, stjórnar 

honum, veitir faglega forustu og ber ábyrgð á starfi skólans gagnvart sveitarstjórn.“ 

Millistjórnendur eru tiltölulega nýtilkomnir í íslenskum skólum. Með breytingu á 

grunnskólalögum árið 1991 var sett inn ákvæði sem heimilaði ráðningu millistjórnenda en 

fram að því höfðu skólastjórar ásamt yfirkennurum verið einu stjórnendur skólans. Í 

kjarasamningum kennara árið 2001 kemur fram ákvæði um verkstjórnarþátt sem felur í 

sér að skólastjóri getur falið kennurum fagleg störf, svo sem samstarf milli kennara og við 

aðra sérfræðinga. (Birna Sigurjónsdóttir, Börkur Hansen, 2014) Í þessum kjarasamningum 

hefur verið samið um að umfang skóla ráði því hversu mikil stjórnunin er. Sveitastjórnir 

ráða því hversu marga deildarstjóra skólastjóri getur haft en stærð skóla ræður hversu 

háu hlutfalli vinnutímans sé varið til stjórnunarstarfa. Umfang skólans er mælt í stigum en 

hver nemandi reiknast sem 1,5 stig. Skólastjóri í litlum skóla með einungis 25 nemendur 

hefur því kennsluskyldu sem nemur 13 kennslustundum á viku. Sama á við um 

aðstoðarskólastjóra og deildarstjóra ef sveitarfélagið hefur heimilað ráðningu þeirra.  

Úthlutun sveitarfélaganna til stjórnunar er mismunandi. Í Hafnarfirði er úthlutað til 

skólastjóra, aðstoðarskólastjóra og tveggja deildarstjóra. Í Kópavogi er úthlutunin eins en 

aðeins úthlutað til eins deildarstjóra. Þó er úthlutað sérstöku fjármagni miðað við stærð 

skólans sem skólastjóri má nota að vild.  Í Reykjavík er ekki úthlutað sérstaklega til 
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deildarstjóra en úthlutað fjármagni í hlutfalli við stærð skóla sem skólastjóri getur 

ráðstafað að vild.  

Í öllum sveitarfélögunum er úthlutað til skólastjóra og aðstoðarskólastjóra en 

munurinn í þessum úthlutunum felst í því hvernig úthlutun fjármagns til annarrar 

stjórnunar er skilgreint. Það er hvort úthlutað sé til deildarstjórnunar eða fjármagni sem 

skólastjóri getur ráðstafað. Ef við umbreytum allri úthlutuninni í fjármagn til 730 nemenda 

skóla má sjá að úthlutunin í Hafnarfirði er sú mesta eða 17 m.kr á ári.  

Tafla 15. Úthlutun til stjórnunar, m.v. 730 nemendur 

Stjórnun Kóp Hfj Rvk 

Skólastjóri  1 1 1 

Aðstoðarskólastjóri 1 1 1 

Deildarstjóri 1 2 - 

Úthlutun til deildarstjórnunar  -  

Fjármagn til skóla í m.kr.  14,5 m.kr 17,0 m.kr 13,5 m.kr 

5.4 Önnur störf kennara 

Störf kennara tengjast ekki öll markmiðum aðalnámskrár. Til viðbótar er úthlutað til 

nokkurra verkefna og starfa sem sveitarfélög telja mikilvæg. Hér er ekki gert ráð fyrir auka 

stöðugildum heldur yfirvinnu kennara. Þetta er meðal annars vinna vegna félagsstarfa, 

foreldrasamstarfs, kórstarfs og ferða með nemendahópa þar sem gist er yfir nótt. Einnig 

er um að ræða úthlutun vegna frímínútnagæslu kennara. Forsendur úthlutunar eru 

margar í hverju kerfi, sambland af bekkjarviðmiðum og nemendaviðmiðum. Úthlutað er 

kennslustundum á viku eða klst. í yfirvinnu á ári. 

Ef við skoðum þessa úthlutun til nokkurra skóla af mismunandi stærð og breytum í 

fjármagn þá kemur í ljós að Kópavogur áætlar mest til félagsstarfa. Úthlutunin í 

Hafnarfirði er að mestu leyti tengd fjölda bekkja en ekki nemendafjölda og lækkar því ekki 

eins mikið og hjá hinum sveitarfélögunum þegar nemendafjöldinn minnkar. Það sem 

vegur mest í þessum mun á Kópavogi og hinum sveitarfélögunum er úthlutun vegna 

frímínútnagæslu kennara. Þessari úthlutun var hætt í Reykjavík og Hafnarfirði í kjölfar nýs 

kjarasamnings við kennara á árinu 2014. Samkvæmt honum er frímínútnagæsla hluti af 
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starfi kennara ef hún kemst fyrir innan verkþáttar B samkvæmt vinnutímaskilgreiningu 

kjarasamningsins. Úthlutun til frímínútnagæslu í Kópavogi til 730 nemenda skóla er um 

3,4 m.kr., í 520 nemenda skóla 2,4 m.kr., 400 nemenda skóla 2,0 m.kr. og í 300 nemenda 

skóla 1,8 m.kr. Þó við tökum úthlutun vegna frímínútnagæslu frá heildarúthlutun í töflu 

sextán þá er Kópavogur veita meira fjármagn í þessi verkefni í þremur stærstu skólunum, 

það er aðeins í þeim minnsta þar sem úthlutun Hafnarfjarðar er hærri. Reiknilíkan 

Reykjavíkur reiknar fæstar kennslustundir á nemanda til félagsstarfa í öllum skólum. 

Tafla 16. Önnur störf kennara. Áætlað fjármagn í m.kr. 

(Í m.kr.) Fjöldi nemenda 

Sveitarfélag 730 520 400 300 

Kópavogur 9,4 6,9 5,7 4,6 

Hafnarfjörður 4,9 3,7 3,4 3,1 

Reykjavík 2,4 1,7 1,3 1,0 

5.5 Aðrir starfsmenn grunnskóla 

Yfirfærsla grunnskólans frá ríkinu til sveitarfélaga 1995 fólst í því að öll ábyrgð á 

framkvæmd skólahalds á grunnskólastigi færðist til sveitarfélaga, að undanskilinni útgáfu 

námsgagna. Sveitarfélög tóku við ráðningu starfsmanna og launagreiðslum til 

skólastjórnenda, kennara og annarra sérfræðinga sem störfuðu í grunnskólum og voru 

áður ráðnir hjá ríkinu. Aðrir starfsmenn grunnskóla voru fyrir flutninginn starfsmenn 

sveitarfélagana. Aðrir starfsmenn grunnskóla eru í dag skilgreindir þeir starfsmenn sem 

ekki sinna kennslu, sérkennslu eða stjórnunarstörfum. Þetta eru námsráðgjafar, ritarar, 

húsverðir, matráðar, starfsmenn kaffiþjónustu, skólaliðar og bókasafnsstarfsmenn. Engar 

kröfur eru um fjölda annarra starfsmanna í lögum um grunnskóla. 

Úthlutun til þessara starfsmanna er byggð á grundvelli nemendafjölda, fermetrafjölda 

húsnæðis eða fjölda starfsstöðva.  

 

 



 

31 

Tafla 17. Úthlutun til annarra starfa 

Starf Skýring Kóp Hfj. Rvk. 

Námsráðgjafar Regla Á starfstöð Á starfstöð Nemendatengt 

Námsráðgjafar Úthlutun 1 1 0,13% stg á nem. 

Ritarar Regla Á starfstöð Á starfstöð Á starfstöð 

Ritarar Úthlutun 1 1 0,9 

Húsvörður Regla Á starfstöð Á starfstöð Á starfstöð 

Húsvörður Úthlutun 1 1 0,9 

Tölvuumsjón Regla  Nemendatengt Á starfstöð Nemendatengt 

Tölvuumsjón Úthlutun 10 klst á viku 0,5 stg.  0,12% stg á nem. 

Matráður2  Regla Á mötuneyti Á mötuneyti Á mötuneyti 

Matráður Úthlutun 2,5 stg.  2,5 stg. 2,5 stg. 

Kaffiþjónusta Regla - - Á starfstöð 

Kaffiþjónusta Úthlutun - - 0,85 

Skólaliðar/ræsting3 Regla  Á fm. og nem. Nemendatengt Á fm. og nem. 

Skólaliðar/ræsting Úthlutun 1 stg. á 1.250 

fm og 1 stg. á 

125 nem. 

Nem 1.-7. b. * 

0,79% + nem. 8.-

10. b. * 0,73% 

Nem 1-7. b. * 

0,79% + nem. 8.-

10. b. * 0,73% 

Bókasafnsstörf Regla Fjöldi kest. Á starfstöð Nemendatengt 

Bókasafnsstörf Úthlutun 0,035 klst. Á 

viku x fj. Kest. 

1 0,3 + 

0,001*nem. 

 

Ef við skoðum þessa úthlutun til samanburðarskólanna  og breytum í fjármagn úthlutar 

Hafnarfjörður mest í þremur skólum af fjórum. Einungis í fjölmennasta skólanum úthlutar 

Reykjavík meira.  

                                                      

2  Úthlutað er einu stöðugild á hvern skóla og ræður nemendafjöldi viðbótarstöðugildum.  

3 Kópavogur og Reykjavík úthluta skólaliðum og ræstingu saman. Í Hfj. er öll ræsting komin í útboð og 

störfin því ekki sambærileg. Kaffiþjónusta er einnig hluti af úthlutun skólaliða í Hfj. og Rvk.   
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Tafla 18. Önnur störf í grunnskóla, áætlað fjármagn 

(Í m.kr.) Fjöldi nemenda 

Sveitarfélag 730 520 400 300 

Kópavogur 98,7 76,7 66,9 58,4 

Hafnarfjörður 108,3 87,5 73,6 66,6 

Reykjavík 109,6 84,9 70,6 56,0 

5.6 Annar rekstrarkostnaður 

Undir annan rekstrarkostnað falla þau aðföng sem skólinn þarf til að sinna sínum 

störfum. Þetta geta verið vörukaup vegna sérgreina eins og heimilisfræði, handavinnu og 

smíðar eða kostnaður vegna leigu á hugbúnaði og tölvum í skólanum. Ekki er um að ræða 

leigu á húsnæði og afnot af íþróttahúsum eða sundlaugum vegna kennslu. Mismunur er 

á milli sveitarfélaga hvort sum þjónusta innan sveitarfélags sé bókfærð á skólann sjálfan 

en það getur verið þjónusta frá tölvudeildum og þjónustumiðstöðvum. Í þessum 

samanburði hefur verið reynt taka þennan mismun frá til að fá sem bestan samanburð. 

Úthlutun til þessara verkefna er á grundvelli nemendafjölda, stærðar húsnæðis og fjölda 

starfsstöðva.  

Í öllum tilfellum er úthlutun Kópavogsbæjar sú hæsta af sveitarfélögunum og í 300 

nemenda skóla er úthlutunin 38% hærri en úthlutun Hafnarfjarðar.  

Tafla 19. Annar rekstrarkostnaður 

(Í m.kr.) Fjöldi nemenda 

Sveitarfélag 730 520 400 300 

Kópavogur 22,1 17,3 14,6 12,3 

Hafnarfjörður 18,2 13,5 10,9 8,9 

Reykjavík 21,3 16,0 13,3 11,1 

5.7 Samantekt á úthlutun til samanburðarskólanna fjögurra 

Í heildarsamanburðinum er dregin saman úthlutun til samanburðarskólanna. Í þessum 

samanburði er ekki unnið með úthlutun til sérkennslu þar sem sú úthlutun tekur mið af 

mismunandi þörfum nemenda í hverjum skóla fyrir sig.  
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Þegar við drögum saman alla úthlutun kemur í ljós að munurinn á úthlutun er lítill á 

milli sveitarfélaga. Í þremur stærstu skólunum er munurinn frá þeim dýrasta til þessa 

ódýrasta 1,6-6,7%. Aðeins í þeim minnsta er munurinn meiri eða 23,1%.  Þar er Reykjavík 

að reka ódýrasta kerfið en þeir eru þeir einu í þessari rannsókn sem reka skóla með færri 

nemendur en 400. Hafnarfjörður og Kópavogsbær hafa ekki þurft að gera ráð fyrir minni 

einingum í sínu líkani og því má ætla að niðurstaðan hér væri ekki sú sama ef þeir væru 

með minni grunnskóla í rekstri. Í öllum tilfellum er Hafnarfjörður að úthluta mestu 

fjármagni en eins og áður sagði þá er munurinn lítill.  

Tafla 20. Samtals úthlutun í m.kr. 

Samtals úthlutun í m.kr.  

  Kópavogur Hafnarfjörður Reykjavík 

730 nemendur 493,7 498,5 490,6 

520 nemendur 361,0 367,8 365,2 

400 nemendur 307,6 313,3 293,6 

300 nemendur 256,9 284,1 230,8 

  

Stærsti breytilegi kostnaður í hverjum grunnskóla er launakostnaður og þegar við 

berum saman þann kostnað á hvern nemanda milli skólanna þá eru stærstu skólarnir 

ódýrastir. Munurinn á milli 730 nemenda skólans og 520 nemenda er að meðaltali 3% en 

verður 9% á milli 520 nemenda skólans og þess með 400 nemendur. Munurinn á 

launakostnaði á nemanda milli fámennasta skólans og þess fjölmennasta er 27% og þess 

fjölmennasta og næstfámennasta 12%. Ef skóli með 730 nemendur væri með sama 

launakostnað á nemanda og 400 nemenda skólinn þá væri launkostnaðurinn 59 m.kr 

meiri á ári. Stærðarhagkvæmni er til staðar og í þessum samanburðarskólum er mesti 

munurinn á launakostnaði á nemanda á milli skólans með 300 nemendur og þess með 

400 eða 13%. Í 520 nemenda skólanum er launakostnaður 9% lægri en í 400 nemenda 

skólanum en munurinn verður einungis 3% lægri í þeim stærsta og næststærsta. 
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Tafla 21. Launakostnaður á nemanda milli samanburðarskóla 

(í kr.) Sveitarfélög 

Fjöldi nemenda Kópavogur Hafnarfjörður Reykjavík Meðaltal 

730 nemendur 645.880 657.978 642.825 648.894 

520 nemendur 660.829 681.257 671.481 671.189 

400 nemendur 732.554 755.846 700.748 729.716 

300 nemendur 815.309 917.045 732.377 821.577 

 

Sveitarfélögin reka tvo skóla með fleiri nemendur en 730 á einni starfstöð, einn í 

Hafnarfirði og einn í Kópavogi. Munurinn á mestu úthlutun og þeirri minnstu í stærsta 

samanburðarskólanum er 7,9 m.kr eða 1,6%. Stjórnunin er mest í Hafnarfirði og úthlutun 

vegna kennaralauna er minnst í Reykjavík en svipuð í hinum sveitarfélögunum. Önnur 

laun eru svipuð í Hafnarfirði og Reykjavík en minnst í Kópavogi. Hafnarfjörður úthlutar 

minnst til vöru- og þjónustukaupa og er úthlutun hinna sveitarfélagana svipuð.  Samtals 

kostnaður í samanburði er svipaður, eða frá 490,6 m.kr til 498,5 m.kr.  

Tafla 22. Samantekt á úthlutun, 730 nemendur 

Fjöldi nemenda 730 Sveitarfélög 

Verkefni ( í m.kr.) Kópavogur Hafnarfjörður Reykjavík 

Stjórnun 14,5 17,0 13,6 

Kennaralaun 358,2 355,0 346,1 

Önnur laun 98,8 108,3 109,6 

Samtals laun 471,5 480,3 469,3 

Vöru og þjónustukaup 22,2 18,2 21,4 

Samtals: 493,7 498,5 490,6 

Á nemanda (í kr.)    

Laun á nemanda 645.880 657.978 642.825 

Annar rekstrark. á nemanda 30.381 24.928 29.253 

    

Stöðugildi    

Stjórnun 3,70 4,00 3,59 

Kennaralaun 51,55 50,50 51,13 

Önnur laun 20,31 22,00 22,31 

Samtals stg 75,56 76,50 77,03 
 

Sveitarfélögin reka ellefu skóla með nemendur fleiri en 520  og færri en 730 á starfstöð. 

Fjórir af þeim eru í Kópavogi, tveir í Hafnarfirði og fimm í Reykjavík.  Munurinn á þeim 
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samanburðarskóla sem fær minnstu úthlutun og þeirrar mestu er 2,9 m.kr. eða 1,9%. 

Mesti munurinn hlutfallslega er í vöru- og þjónustukaupum en þar er munurinn um 22%.  

Tafla 23. Samantekt á úthlutun. 520 nemendur 

Fjöldi nemenda 520 Sveitarfélög 

Verkefni ( í m.kr.) Kópavogur Hafnarfjörður Reykjavík 

Stjórnun 13,1 17,0 9,7 

Kennaralaun 253,8 249,7 254,6 

Önnur laun 76,8 87,5 84,9 

Samtals laun 343,6 354,3 349,2 

Vöru og þjónustukaup 17,3 13,5 16,1 

Samtals: 361,0 367,8 365,2 

Á nemanda (í kr.)    

Laun á nemanda 660.829 681.257 671.481 

Annar rekstrark. á nemanda 33.342 26.001 30.881 

    

Stöðugildi    

Stjórnun 3,53 4,00 3,13 

Kennaralaun 36,55 35,51 37,59 

Önnur laun 15,49 17,48 17,24 

Samtals stg 55,58 56,99 57,96 
 

Sveitarfélögin reka níu grunnskóla með nemendafjölda frá 300-400 og eru tveir af þeim 

í Kópavogi og sjö í Reykjavík.  Munurinn á þeim samanburðarskóla sem fær lægstu 

úthlutun og þeirra hæstu er 19,7 m.kr eða 6,3%. Munar þar mestu um úthlutun til 

stjórnunar en þar er munurinn mestur 9,6 m.kr. 
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Tafla 24. Samantekt á úthlutun. 400 nemendur 

Fjöldi nemenda 400 Sveitarfélög 

Verkefni ( í m.kr.) Kópavogur Hafnarfjörður Reykjavík 

Stjórnun 12,3 17,0 7,4 

Kennaralaun 213,8 211,6 202,2 

Önnur laun 66,9 73,6 70,7 

Samtals laun 293,0 302,3 280,3 

Vöru og þjónustukaup 14,6 10,9 13,3 

Samtals: 307,6 313,3 293,6 

Á nemanda (í kr.)    

Laun á nemanda 732.554 755.846 700.748 

Annar rekstrark. á nemanda 36.537 27.345 33.198 

    

Stöðugildi    

Stjórnun 3,44 4,00 2,87 

Kennaralaun 30,79 30,10 29,82 

Önnur laun 13,28 14,52 14,32 

Samtals stg 47,50 48,62 47,01 
 

Sveitarfélögin reka fjórtán grunnskóla með færri nemendur en 300 og eru 13 af þeim í 

Reykjavík. Einn grunnskóli er af þessari stærð í Hafnarfirði en það er starfsstöð frá 

Engidalsskóla. Þar sem Reykjavík er eina sveitarfélagið sem rekur litla grunnskóla þá er 

samanburðinn á þessari stærð skóla líklega ekki marktækur. Það er líklegt að hin 

sveitarfélög hefðu gert einhverjar breytingar á bekkjarúthlutun til skóla með þetta fáa 

nemendur.  Munurinn á milli þess sveitarfélags sem veitir mesta fjármagnið og það 

minnsta er 18,8%. 
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Tafla 25. Samantekt á úthlutun. 300 nemendur 

Fjöldi nemenda 300 Sveitarfélög 

Verkefni ( í m.kr.) Kópavogur Hafnarfjörður Reykjavík 

Stjórnun 11,6 17,0 5,6 

Kennaralaun 174,6 191,5 158,2 

Önnur laun 58,4 66,6 56,0 

Samtals laun 244,6 275,1 219,7 

Vöru og þjónustukaup 12,3 9,0 11,1 

Samtals: 256,9 284,1 230,8 

Á nemanda (í kr.)    

Laun á nemanda 815.309 917.045 732.377 

Annar rekstrark. á nemanda 41.097 29.937 37.020 

    

Stöðugildi    

Stjórnun 3,36 4,00 2,65 

Kennaralaun 25,14 27,23 23,30 

Önnur laun 11,38 12,89 11,24 

Samtals stg 39,88 44,12 37,19 
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6 Umræða og niðurstöður 

Í þessum samanburði hefur verið tekið á flestum þeim forsendum sem reiknilíkönin 

nota í hverju sveitarfélagi fyrir sig. Sveitarfélögin hafa hvert í sínu horni þróað sína 

aðferðarfræði miðað við þær skólastærðir sem þau búa við. Í kjölfar hrunsins hafa margar 

forsendur breyst til lækkunar vegna niðurskurðar en samt er niðurstaðan áþekk í öllum 

sveitarfélögunum. Kostnaðurinn er mismunandi eftir stærð skóla og lækkar kostnaðurinn 

alls staðar með fleiri nemendum.  

Það er ekki þannig að eitt kerfi henti öllum stærðum skóla. Bekkjarúthlutunarkerfið 

hentar skólum þar sem fjöldi í árgangi er nægur til að skipta í bekki. Í litlum skólum þar 

sem árgangur er minni en 12-15 nemendur er þörf á kerfi sem krefst samkennslu milli 

árganga eða minnkar töluvert aðra kennsluúthlutun. Það má því ætla að í minni skólum 

með færri en 300 nemendur sé fjárhagslega hagstæðara fyrir sveitarfélagið að notast við 

nemendaúthlutun. Þar sem markmið aðalnámskrár sé tryggð en þó með samkennslu á 

milli árganga þar sem mögulegt er. 

Við höfum farið yfir það hversu stór hluti af útgjöldum sveitarfélaga fer til grunnskólans 

og í raun er þetta stærsti lögbundni rekstrarliður sveitarfélaganna. Það er því mikilvægt 

að skýr og gegnsæ kostnaðarmyndun sé til staðar í kerfinu. Rekstur almennra grunnskóla 

er á ábyrgð sveitarfélaganna en öll viðmið um það starf sem á að sinna eru ákveðin í 

aðalnámskrá og hafa sveitarfélögin lítinn möguleika að bregða út frá henni. Sá aðili sem 

kostar kerfið er ekki sá sami og markar stefnuna og gerir kröfu um gæði þjónustunnar. 

Það er mikilvægt að sveitarfélögin þekki þann kostnað sem er til staðar og geti brugðist 

við ef kröfur breytast.  

Í viðtölum við rekstrarstjóra á grunnskólasviði Reykjavíkur og Kópavogs hefur komið 

fram að það er lítil vitneskja um það hvort skólastjórar nota það fjármagn sem úthlutað 

er í þau verkefni sem til er ætlast. Dæmi eru um að úthlutun vegna skólaliða sé notuð í 

stjórnunarstöður til að létta á verkefnum stjórnenda. Því er það álitaefni hvort 

skólastjórnendur eiga að hafa þetta leyfi eða hvort skólaskrifstofan eigi að tryggja það að 

fjármagn sé notað í samræmi við úthlutun. Skólastjórnendur vita vissulega hvar skórinn 

kreppir í sínum skóla en ekki má draga úr mikilvægi þess að fjármagni er úthlutað til 

ákveðinna verkefna á grundvelli þarfagreiningar sem byggir á þeim verkefnum sem 

skólanum er skylt að sinna. 
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Eins og komið hefur fram þá er ábyrgð á grunnskólanum á hendi sveitarfélaga. Kröfur 

og viðmið um skólastarf koma frá ríkinu í formi laga, reglugerða og aðalnámskrár og eru 

þau sömu í öllum sveitarfélögum. Það er því einkennilegt að sveitarfélögin skuli ekki hafa 

meira samráð um þau reiknilíkön sem þau nota til úthlutunar. 

Í rannsóknum IIEP var fjallað um það hvert hlutverk reiknilíkana á að vera og eitt af 

þeim er það hlutverk að líkönin veiti öllum skólum jöfn tækifæri til að sinna sínum 

nemendum óháð aðstæðum. Það er ljóst að úthlutunarlíkönin öll eru að úthluta minni 

skólum fleiri kennslustundum í almenna kennsluúthlutun og sinna því þessari skyldu sinni. 

Úthlutun til nemenda með sérþarfir er stór hluti af heildarúthlutun allra sveitarfélaganna 

og taka tillit til mismunandi þarfa hvers skóla. Hvort nóg sé veitt í þennan málaflokk er 

spurning sem ekki er hægt að svara hér. Úthlutun til annarra rekstrarliða er bæði tengd 

nemendafjölda og stærð skóla og er því breytilegt eftir aðstæðum á hverjum stað.  
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7 Lokaorð 

Í ritgerðinni hef ég farið yfir þau lög og reglur sem sveitarfélögin þurfa að hlíta og þá 

aðila sem koma að vinnu við áætlanagerð fyrir grunnskóla sveitarfélaganna. Skoðaðar 

voru rannsóknir IIEP um reiknilíkön og markmið og hlutverk þeirra. Af yfirferð minni yfir 

líkönin má ráða að líkönin eru að reyna að mæta öllum nemendum grunnskóla miðað við 

getu þeirra og fjölbreyttar aðstæður í skólum. Úthlutun til sérkennslu er stór hluti af 

heildarúthlutun hvers sveitarfélags og fá minni skólar meira fjármagn til rekstrar en þeir 

stærri reiknað á nemanda. 

Við samanburð á því fjármagni sem sveitarfélögin úthluta til grunnskóla kemur í ljós að 

fjármagn til ráðstöfunar brotið niður á nemanda er mjög svipað á þá samanburðarskóla 

sem notaðir voru. Sú niðurstaða kemur nokkuð á óvart, þrátt fyrir að sveitarfélögin hlíti 

sömu lögum og reglum varðandi grunnskólastarf, þá hefur verið lítil samvinna milli 

sveitarfélaga í þróun reiknilíkana. 

Það sem jafnframt hefur komið í ljós í þessari vinnu er sú staðreynd að 

skólaskrifstofurnar hafa litla haldbæra vitneskju um það hvernig skólastjórnendur eru að 

nýta úthlutun síns fjármagns. Fylgst er með því hvort skólarnir séu að standast 

fjárhagsáætlun en nákvæm útfærsla liggur ekki fyrir. Þó að skóla hafi verið úthlutað vissu 

fjármagni í samræmi við reiknilíkan og sá skóli sé rekinn innan fjárheimilda gefur það ekki 

endilega skýra mynd á það í hvað fjármagnið var nákvæmlega notað. Skoða mætti nánar 

með hvaða hætti það fjármagn sem skólarnir fá úthlutað er nýtt til að fá betri yfirsýn yfir 

það að tryggt sé að skólarnir fari eftir aðalnámskrá og áherslum viðkomandi stjórnvalda 

sem skólarnir heyra undir. Áhugavert væri einnig að skoða nánar hvort fjármagni sé 

ráðstafað að öllu leyti í samræmi við forsendur og áherslur reiknilíkana sveitarfélaganna. 

  



 

41 

Heimildaskrá 

Aðalnámskrá grunnskóla – almennur hluti (2011), Reykjavík: Manntamálaráðuneytið 

Anthony, R. N. Og Govindaarajan, V. (2004). Management Control Systems (11 útgáfa). 
New York: McGraw-Hill Companies, Inc. 

Birna Sigurjónsdóttir, Börkur Hansen (2014). Gildi og áherslur skólastjóra í grunnskólum 
Reykjavík. Netla – Veftímarit um uppeldi og menntun 

Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannesson og Steinunn Helga Lárusdóttir (2004). Yfirfærsla 
grunnskólans til sveitarfélaga. Valddreifing eða miðstýring. Reykjavík. Netla – 
Veftímarit um uppeldi og menntun. 

Kjarasamningur Launanefndar sveitarfélaga og Kennarsambands Íslands fyrir 
grunnskóla. (2001/2005). Sótt af 
http://ki.is/images/Skrar/FG/Kjaramal/Kjarasamningar/ 
FG_kjarasamingur_010805_311207.pdf 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið. Reglugerð um nemendur með sérþarfir í 
grunnskóla nr. 585/2010. 

Menntamálaráðuneytið. (1994). Nefnd um mótun menntastefnu (Skýrsla). Reykjavík. 

Leithwood, K., Day, C., Sammons, P., Harris, A. og Hopkins, D. (2006). Successful school 
leadership: What it is and how it influences pupil learning. Nottingham: National 
College for School Leadership and Department for Education and Skills. 

Lipsky Michael. (1980). Street - Level Bureaucracy. Dilemmas of the individual in public 
services. Russel Sage Foundation. New York. 

Lög um gunnskóla nr. 91/2008 með áorðnum breytingum 34/2009, 35/2009, 38/2009, 
91/2011, 126/2011, 180/2011, 56/2014, 72/2015, 91/2015, 115/2015 

Rannveig Klara Matthíasdóttir. (2012). Skóli án aðgreiningar. Lokaverkefni til M.Ed.-
prófs: Háskóli Íslands. 

Ríkisendurskoðun. Orðasafn. Sótt 12 apríl 2016 af http://rikisendurskodun.is/ordasafn/ 

Ross, K. N. Og Levacic, R. (1999). Needs-Based Resource Allocation in Education via 
Formula Funding in Schools. Paris: UNESCO Publishing – International Institute for 
Educational Planning. 

Samband íslenskra sveitarfélaga. (1. tbl. 2014). Fréttabréf hag- og upplýsingasviðs. Sótt 
11. mars 2016 af http://www.samband.is/media/fjarhagsaaetlanir-
sveitarfelaga/Fjarhagsaaetlanir-2014.pdf 

 

http://www.samband.is/media/fjarhagsaaetlanir-sveitarfelaga/Fjarhagsaaetlanir-2014.pdf
http://www.samband.is/media/fjarhagsaaetlanir-sveitarfelaga/Fjarhagsaaetlanir-2014.pdf


 

42 

Viðauki 

Sérdeildir og sérskólar í Hafnarfirði, Reykjavík og Kópavogi: 

Hafnarfjörður: Sérdeildir við Lækjarskóla eeru nýbúadeild og almenn sérdeild. 
Einhverfudeild við Setbergsskóla. Einhverfudeild við Öldutúnskóla. 

Kópavogur: Sérdeild einhverfra og sérdeild nýbúa í Álfhólsskóla. Litlar sérdeildir (ca 10 
nem) í Snælandsskóla og Kópavogsskóla. Sérúrræðið Tröð ca 7-10 nem úr 
grunnskólum bæjarins í skammtímadvöl. 

Reykjavík: Sérdeildir við Fellaskóla, Háaleitisskóla, Foldaskóla, Vogaskóla, 
Langholtsskóla. Tungumálaver við Laugalækjarskóla. Sjúkrahúskennsla við 
Austurbæjarskóla. Táknmálssvið við Hlíðarskóla. Fardeild við Foldaskóla.  

Sérskólar: Klettaskóli og Brúarskóli. Þáttökubekkir frá Klettaskóla við Árbæjarskóla. 
Þátttökubekkir frá Brúarskóla við Húsaskóla og Seljaskóla. Skólasel er í Breiðholtinu 

 

Úthlutun á hvern skóla miðað við hvert kerfi.  

Skólar Nemendur Kóp Hfj Rvk 
Frávik Max-

Min % af Min 

Hafnarfjörður             

0 -Engidals 123 217 235 235 17 8,0% 

0-Víðistaða 548 1.023 1.018 985 38 3,9% 

Áslandsskóli 543 987 1.034 966 68 7,1% 

Hraunvallaskóli 876 1.544 1.541 1.489 55 3,7% 

Hvaleyrarskóli 422 815 802 775 39 5,1% 

Lækjarskóli 523 955 981 934 47 5,1% 

Öldutúnsskóli 503 906 933 904 29 3,2% 

Setbergsskóli 401 772 778 745 32 4,4% 

 Hafnarfjörður samtals: 3.939 7.219 7.321 7.032 289 4,1% 

Kópavogur             

Álfhólsskóli 661 1.175 1.214 1.150 64 5,6% 

Hörðuvallaskóli 779 1.364 1.324 1.333 40 3,0% 

Kársnesskóli 548 986 994 973 21 2,2% 

Kópavogsskóli 316 623 653 606 46 7,7% 

Lindaskóli 496 915 929 893 35 3,9% 

Salaskóli 553 994 1.017 978 38 3,9% 

Smáraskóli 372 735 746 697 49 7,1% 

Snælandsskóli 420 786 849 770 79 10,3% 

Vatnsendaskóli 550 1.004 1.005 972 32 3,3% 

Kópavogur samtals: 4.695 8.581 8.729 8.371 358 4,3% 

Reykjavík             

Álftamýrarskóli 317 616 638 611 28 4,5% 

Árbæjarskóli 620 1.127 1.112 1.111 17 1,5% 

Ártúnsskóli 164 302 295 327 32 10,8% 

Austurbæjarskóli 452 836 836 825 11 1,3% 

Breiðagerðisskóli 356 632 683 617 65 10,6% 
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Breiðholtsskóli 461 867 877 837 40 4,7% 

Dalskóli 127 315 362 279 83 29,8% 

Fellaskóli 329 632 622 624 10 1,7% 

Foldaskóli 494 952 982 910 72 8,0% 

Fossvogsskóli 337 615 665 588 77 13,1% 

Grandaskóli 292 546 578 531 47 8,9% 

Hagaskóli 483 871 770 863 101 13,1% 

Hamraskóli 142 292 295 288 7 2,3% 

Háteigsskóli 428 781 772 783 11 1,5% 

Hlíðaskóli 445 840 867 815 51 6,3% 

Hólabrekkuskóli 485 883 882 873 10 1,2% 

Húsaskóli 194 386 445 385 60 15,6% 

Hvassaleitisskóli 153 287 303 305 18 6,3% 

Ingunnarskóli 428 801 807 787 20 2,5% 

Klébergsskóli 124 364 386 303 83 27,6% 

Korpuskóli 179 383 386 396 13 3,4% 

Langholtsskóli 609 1.092 1.064 1.069 28 2,6% 

Laugalækjarskóli 255 472 456 469 16 3,6% 

Laugarnesskóli 485 843 875 807 68 8,4% 

Melaskóli 622 1.082 1.070 1.026 55 5,4% 

Norðlingaskóli 516 953 982 919 63 6,9% 

Ölduselsskóli 451 832 863 823 40 4,8% 

Réttarholtsskóli 360 653 588 652 65 11,0% 

Rimaskóli 548 974 974 979 5 0,5% 

Sæmundarskóli 461 871 912 836 76 9,1% 

Selásskóli 226 470 480 440 40 9,1% 

Seljaskóli 609 1.105 1.135 1.075 60 5,6% 

Vættaskóli - Borgir 247 488 484 510 26 5,4% 

Vættaskóli - Engi 262 511 554 537 43 8,4% 

Vesturbæjarskóli 397 698 728 681 47 7,0% 

Víkurskóli 248 494 521 498 26 5,3% 

Vogaskóli 306 619 643 602 41 6,8% 

Reykjavík samtals: 13.612 25.485 25.890 24.981 909 3,6% 

Seltjarnarnes 492 881 877 886 9 1,0% 

Samtals: 22.738 42.165 42.817 41.270 1.547 3,7% 

 


