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Útdráttur  

 

Menntamál hafa ávallt verið mikið í deiglunni, enda er menntun einn af mikilvægustu 

þáttunum sem örvar hagvöxt til framtíðar. Þegar menntun er athuguð er ef til vill 

nauðsynlegt að byrja á grunninum, þ.e. á leikskólum. Í þessari ritgerð verður fjallað 

um leikskóla Reykjavíkurborgar og helstu atriði varðandi rekstur þeirra. Þá verður 

eftirfarandi spurningu svarað: hvað veldur aukningu rekstrarkostnaðar leikskólanna á 

föstu verðlagi og lækkun leikskólagjalda á sama tíma? Notuð voru gögn úr stefnu og 

starfsáætlunum Leikskólasviðs til að reikna út rekstrarkostnað og kostnaðarþátttöku 

foreldra á hvern barn í samtals 78 leikskólum. Þá voru gögnin leiðrétt miðað við 

vísitölu neysluverðs. Að skoða þessar stærðir á föstu verðlagi gaf raunhæfara mat á 

niðurstöður sem ekki voru augljósar við fyrstu sýn. Helstu niðurstöður sem fengust 

voru þær að aukning kostnaðar er fólgin í auknum breytilegum kostnaði þar sem fjöldi 

starfsmanna á hvern barn er að aukast. Styttri dvalartími barna var ástæða fyrir lægra 

leikskólagjöldum. 
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1 Inngangur 
 

Á tímum nýrra tækifæra í sögu íslensks hagkerfis eftir „hrun“ bankakerfisins haustið 

2008 sýna því margir áhuga að rannsaka kosti upptöku evru, gjaldeyriskreppur og 

önnur efni tengd uppbyggingu hagkerfisins. Menntamál eru hornsteinn hvað varðar 

endurreisn og bjarta framtíð og ávallt er reynt að betrumbæta á öllum stigum í 

menntakerfinu. Líkja mætti menntakerfinu við pýramída; ef hægt á að vera að byggja 

ofan á hann þurfa undirstöðurnar að vera traustar. Grunninn að gæðum menntunar þarf 

því að leggja á fyrsta skólastigi. Þar til nýlega hefur þetta fyrsta skólastig verið 

skilgreint sem grunnskóli en þróunin virðist vera í þá átt að leikskólakerfið verði 

skilgreint sem fyrsta skólastig.  

Atvinnuþátttaka kvenna hefur aukist verulega frá því sem þekktist hér áður fyrr 

sem hefur leitt til aukinnar eftirspurnar eftir leikskólaplássum. Eftirspurnin jókst 

einnig samhliða aukningu fjölda barna í Reykjavík. Mikið hefur verið talað um 

lækkun leikskólagjalda en foreldrar virðast ekki taka eftir þessari lækkun og finnst 

leikskólagjöldin alltaf vera jafn þungur kostnaðarliður. Hvað veldur því að 

leikskólagjöld eru að hækka þegar kostnaður á föstu verðlagi eru að hækka? 

Leitast verður við að svara þessari spurning í þessari rannsókn. Fjallað verður 

um rekstur leikskóla í Reykjavík. Fyrst verður saga og þróun leikskóla og 

dagvistarheimila á Íslandi rekin. Þá verður fjallað um fyrstu skrefin í starfseminni og 

breytingu á henni eftir að Reykjavíkurborg tók yfir reksturinn. Síðan verða leikskólar í 

nútímasamfélagi skoðaðir með tilliti til stefnu og starfsáætlunnar, eftirspurnar og 

framboðs, og leikskólagjalda. Svo tekur fræðileg umfjöllun um eftirspurn og kostnað 

við. Lögð verður áhersla á að skoða rekstrarkostnað leikskóla sem og leikskólagjöld. 

Að lokum verður gögnum og aðferðarfræði lýst og helstu niðurstöður dregnar saman. 
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2 Ágrip af sögu og þróun dagvistarheimila í Reykjavík 
 

2.1 Fyrstu skrefin 

Leikskólar og barnaheimili á Íslandi þekktust ekki fyrr en Reykjavík tók örum vexti í 

byrjun 20. aldar og breyttist úr þorpi í bæ. Fyrsti vísir að barnaheimili var einkarekið 

sumardvalarheimili við Öskjuhlíðina árið 1910
1
 en saga leikskóla í Reykjavík hófst 

með stofnun Barnavinafélagsins Sumargjafar árið 1924. Fyrstu árin rak félagið 

barnaheimilið sem starfaði eingöngu á sumrin í leigðu húsnæði Kennaraskólans við 

Laufásveg en flutti svo um sumarið 1931 á Grænuborg þegar 

byggingarframkvæmdum þar lauk. Við húsið var fullbúinn leikvöllur með skýli, 

sólbyrgi og leikáhöldum og var dagheimilið merkur áfangi í sögu félagsins. Fyrst um 

sinn var dagheimildið í Grænuborg aðeins rekið á sumrin en félagið leigði húsnæðið 

út að vetri til. Stuttu seinna var ljóst að brýn þörf var á að dagheimilið væri starfrækt 

allan ársins hring og byggði félagið því upp dagheimilið Vesturborg, þar sem 

vetrarstarf var hafið árið 1938. Tvær deildir voru starfræktar þar, annars vegar 

dagheimilið með sama sniði og sumarheimili félagsins, þar sem börnin fóru heim í lok 

dags, og hins vegar vistheimili þar sem börnin dvöldu allan sólarhringinn vikum og 

mánuðum saman (Bergur Felixson, 2007).  

Menntun kvenna við fóstrustörf var sama sem engin þar til 1939, er Bryndís 

Zoëga kemur heim til Íslands menntuð leikskólakennari. Eftir útskrift hennar frá 

Fröbel Höjskole í Kaupmannahöfn sama ár var hún ráðin forstöðukona dagheimilisins 

Vesturborg þar sem hún starfaði í áratug. Bryndís var síðan leikskólastjóri í 

Drafnarborg í meira en 40 ár. Hún helgaði ævi sína reykvískum börnum þar til hún 

hætti störfum 75 ára gömul (Þórhildur Ýr Jóhannesdóttir, 2006). 

Önnur af þremur menntuðum leikskólakennurum á dagheimilum Sumargjafar 

var Þórhildur Ólafsdóttir sem kemur mikið við sögu dagvistarmála í Reykjavík. 

Þórhildur stofnaði dagheimili við Amtmannsstíg þar sem illa stödd börn valin af 

barnaverndarnefnd gátu dvalið og matast á tímum kreppu og mikils atvinnuleysis í 

Reykjavík rétt fyrir stríð. Þórhildur varð síðar forstöðukona í Tjarnarborg og 

Laufásborg, hvar hún starfaði í samtals 30 ár. Hún átti einnig frumkvæði að stofnun 

                                                           
1
 Þorhildur Ýr Jóhannsdóttir, 2006. 
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Uppeldisskóla Sumargjafar, sem síðar var nefndur Fósturskóli Íslands árið 1957, en 

Barnavinafélagið var búið að setja sér markmið um að ráða eingöngu til starfa konur 

sem hlotið höfðu sérstaka menntun. Uppeldisskólinn var stofnaður 1.október 1946 og 

var Valborg Sigurðardóttir skólastjóri þar frá upphafi og þar til skólinn sameinaðist 

Kennaraháskóla Íslands og fluttist á háskólastig árið 1997 (Bergur Felixson, 2007). 

Á 25 ára afmæli Barnavinafélagsins Sumargjafar árið 1949 voru þrjú 

barnaheimili sem störfuðu allt árið og þrjú sumarheimili. Á þessum tíma höfðu 

opinberir aðilar viðurkennt þörf á byggingu og rekstri barnaheimila og voru í auknum 

magni að styrkja starfsemina. Aukið fjármagn til uppbyggingar og reksturs 

barnaheimila var fengið frá bæjarsjóðnum, en áður var því aflað með fjáröflun sem 

aðallega fólst í sölu merkja og blaðsins félagsins á sumardaginn fyrsta. Til viðbótar 

fékk félagið fjárstuðning frá ríkinu og borginni. Starfsemin var orðin frekar mikil á 

sjötta áratugnum að ekki var hægt að byggja á svo litlum tekjustofni. Eftir 1950 vildu 

bæjaryfirvöld bregaðst betur við aukinni eftirspurn eftir plássum á barnaheimilum og 

gerðu samning við Barnavinafélagið Sumargjöf. Í kjölfar stríðsins hafði börnum 

fjölgað töluvert með miklum fólksflutningum til Reykjavíkur, einstæðum mæðrum 

hafði einnig fjölgað mjög. Breytingin, sem varð á stöðu kvenna með aukinni vinnu 

utan heimilis, skapaði þörf á barnaheimilum (Bergur Felixson, 2007). 

Árið 1958 var gert samkomulag á milli Reykjavíkurborgar og Sumargjafar og 

borgarstjórn tilnefndi fulltrúa í stjórn Sumargjafar. Þá var það meginhlutverk félagsins 

að reka dagvistarheimili í umboði Reykjavíkurborgar. Hlutverk Reykjavíkurborgar var 

þó ekki að fullu skilgreint fyrr en árið 1978 þegar borgin tók yfir reksturinn. Á 50 ára 

afmæli Sumargjafar árið 1974 voru á vegumfélagsins 30 stofnanir í Reykjavík. Af 

þeim voru 14 leikskólar, 13 dagheimili og 3 skóladagheimili. Á þessum tímamótun 

var starfsemin orðin svo umfangsmikil og kröfur borgarbúa til hennar það miklar að 

eðlilegt var að þetta fyrirkomulag yrði endurskoðað. Með þessu hófst byltingin í 

rekstri og stefnu dagvistarheimila. (Bergur Felixson, 2007). 
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2.2 Reykjavíkurborg tekur yfir reksturinn 

Á fyrstu áratugum 20. aldar snerist umræðan um dagvistarheimili mest um úrræði sem 

áttu að leysa félagslegan vanda í þjóðfélaginu og beina sjónum að fátæku börnunum. 

Börnin léku sér út á götu án eftirlits og „það þótti nauðsynlegt að búa börnum betra 

leikumhverfi en rykug malargatan bauð uppá“.
2

 Þróunin á þjóðhagslegu og 

efnahagslegu umhverfi leiddi til breyttra aðstæðna foreldra og barna. Hugmyndir 

fagfólks um barnauppeldi breyttust og þar með viðhorf til dagvistarheimila. Mikilvægi 

dagvistarheimila voru umfram það að gegna gæslu eingöngu. Rökin fyrir þessu 

byggðu á því að það væri lærdómsríkt og þroskavænlegt fyrir öll börn að vera á 

dagvistarheimili. Þessi þróun hafði varanleg áhrif á hlutverk dagvistarheimila (Jón 

Torfi Jónasson, 2006). 

Fyrstu lögin um starfsemi dagvistarheimila voru Lög um hlutdeild ríkisins í 

byggingu og rekstri dagvistunarheimila nr.29/1973 og voru þau samþykkt á Alþingi 

árið 1973. Við gerð laganna var stuðst við gildandi lög annarra Norðurlanda og 

áheyrsla lögð á byggingu og fjármál dagvistunarheimila, eins og nafn laganna gefur til 

kynna. Lögin voru síðan endurskoðuð þremur árum seinna sem leiddi til þess að öll 

ábyrgð af rekstrarkostnaði fluttist til sveitarfélaganna en ríkið sá áfram um helming 

stofnkostnaðar á móti sveitarfélögum. Árið 1989 var þessu fyrirkomulagi breytt einu 

sinni enn með lögum um verkskiptingu sveitarfélaga og ríkis. Með þessum nýjum 

lögum varð sú meginbreyting að allur kostnaður vegna leikskólana færðist nú til 

sveitarfélaganna og sáu þau alfarið um rekstur og styrki til starfseminnar sem áður var 

í umsjá Barnavinafélagsins Sumargjöf. Björn Björnsson prófessor var þá kjörinn fyrsti 

formaður stjórnar dagvistarheimila Reykjavíkurborgar. Þessi mikla breyting gekk 

átakalaust fyrir sig og starfsmenn urðu hennar lítið varir. Engum var sagt upp í kjölfar 

breytinganna og kjarasamningar starfsmanna breyttust ekki. Þegar Reykjavíkurborg 

tók yfir rekstur félagsins voru starfræktir 16 leikskólar, 15 dagheimili og 4 

skóladagheimili með samtals 2.513 börn (Bergur Felixson, 2007). 

 

  

                                                           
2
 Jón Torfi Jónasson, 2006, bls.13 
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3 Leikskólar í dag 

 

3.1 Leikskólaráð 

Leikskólaráð hefur starfað í umboði borgarráðs frá árinu 2006. Hlutverk þess er að 

móta stefnu í menntamálum og öðrum málefnum barna á leikskólaaldri í Reykjavík. 

Einnig hefur það umsjón með þjónustu við foreldra barna, s.s. leikskólum, daggæslu 

og leik- og gæsluvöllum. Jafnframt fylgist ráðið með því hvort farið sé eftir 

samþykktum og stefnumörkun borgarinnar í menntamálum barna á leikskólaaldri. Þá 

fylgist ráðið með gæðum skólastarfs og annars starfs sem fram fer á verksviði þess og 

framkvæmir önnur þau verkefni sem borgarráð ákveður. Leikskólaráð hefur eftirlit 

með að framfylgt sé lögum um leikskóla og reglugerðum settum á grundvelli þeirra. 

Það sér til þess að leikskólar á vegum borgarinnar hafi fullnægjandi húsnæði til 

skólastarfs og að annar nauðsynlegur búnaður sé til staðar. Samtímis gerir það tillögur 

til borgarráðs um byggingu nýrra leikskóla eða viðbygginga við eldri skóla og gerð 

leik- og gæsluvalla. Leikskólaráð hefur eftirlit með framkvæmd daggæslu barna í 

Reykjavík samkvæmt ákvæðum laga um félagsþjónustu sveitarfélaga og reglugerðar 

um daggæslu barna í heimahúsum, og er jafnframt stefnumótandi á því sviði 

(Reykjavíkurborg, e.d.). 
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3.2 Stefna og starfsáætlun Leikskólasviðs Reykjavíkurborgar 

„Í leikskólanum njóta börnin bernsku sinnar, læra og 

þroskast í leik og samveru.“ 

- Úr leiðarljósi Leikskólasviðs Reykjavíkurborgar 

Í dag er leikskólinn skilgreindur sem fyrsta skólastigið í íslensku skólakerfi. Þó að 

formlega hafi ekki verið gengið frá því ennþá þá mun það vera væntanlegt á næstu 

misserum. Leikskólinn annast, að ósk foreldra, uppeldi, umönnun og menntun barna á 

leikskólaaldri. Í leikskólum borgarinnar er það haft að leiðarljósi að börnin njóti 

bernsku sinnar, læri og þroskist í leik og samveru og áherslur stefnu og starfsáætlunar 

Leikskólasviðs í ár eru gleði, umhyggja og virðing. Stefna Leikskólaráðs 

Reykjavíkurborgar í menntun leikskólabarna byggir m.a. á rannsóknum, 

foreldrarkönnunum, tölulegum gögnum og fimm meginstoðum: 

- Nám við hæfi hvers og eins - markviss samvinna 

- Skóli án aðgreiningar - jöfn tækifæri til náms 

- Jákvæð sjálfsmynd - góð andleg og líkamleg líðan  

- Sjálfstæði skóla - gæði og fagmennska 

- Náin tengsl skóla, foreldra og samfélags 

Þessi stefna er leikskólum til leiðsagnar um stefnumótun í leikskólastarfinu og á 

grunni hennar gera leikskólar sér eigin starfsáætlanir á ári hverju. Þær eru unnar í 

samvinnu við starfsfólk leikskólanna, foreldra og fulltrúa þjónustumiðsvöðva, auk 

starfsmanna aðalskrifstofu sviðsins. Leikskólabörnin fengu að taka þátt í vinnu við 

starfsáætlun og framvegis verður þátttaka þeirra fastur liður við gerð hennar. 

Starfsáætlanir geta verið með áherslu á mismunandi þætti í starfinu, t.d. samskipti, 

lestur og ritmál, stærðfræði og heimspeki svo eitthvað sé nefnd. Jafnframt er tekið mið 

af lögum og reglugerð um leikskóla og aðalnámskrá leikskóla og er Leikskólasviði 

ætlað að reka leikskólanna sinna með eftirfarandi markmið í huga (Reykjavíkurborg, 

2010): 

• Veita leikskólabörnum umönnun, uppeldi og menntun í samvinnu við foreldra. 

• Vera faglegt forystuafl í málefnum leikskóla borgarinnar. 

• Fylgja eftir innra og ytra mati til að efla leikskólastarf. 
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• Stuðla að gagnvirku samstarfi leik‐ og grunnskóla. 

• Búa starfsmönnum áhugavert og öruggt starfsumhverfi. 

• Veita fjölbreytta sérfræðiþjónustu. 

• Þjónusta og hafa eftirlit með leikskólum og dagforeldrum og veita þeim rekstrarleyfi. 

• Stuðla að fjölbreyttu vali fyrir fjölskyldur barna. 

 

Mynd 1. Áherslur stefnu og starfsáætlunar Leikskólasviðs Reykjavíkurborgar. 

Heimild: Reykjavíkurborg. 

Leikskólar Reykjavíkurborgar gegna forystuhlutverki í leikskólastarfi sínu og 

leggja mesta áherslu á velferð og framfarir allra barna. Foreldrar taka í auknum mæli 

þátt í leikskólastarfi barna sinna og samstarf þeirra og starfsfólks býr börnunum gott, 

öruggt og hvetjandi umhverfi (Reykjavíkurborg, 2010).  
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3.3 Leikskólar: framboð og eftirspurn 

Sem fyrr segir tíðkaðist það í miklum mæli allt fram á seinni hluta 20. aldar að konur 

væru heimavinnandi og sæju um börnin á meðan eiginmenn þeirra unnu úti. Eins og 

hér hefur verið rakið urðu miklar breytingar á fyrirkomulagi og viðhorfi til 

dagvistunar og í nútímasamfélagi þykir það sjálfsögð þjónusta að konur eigi þann kost 

að senda börn sín á leikskóla um leið og þau hafa aldur til svo þær geti hugað að vinnu 

og frama. Er þetta m.a. afleiðing aukninnar aðsóknar kvenna á vinnumarkaðinn. 

 

Mynd 2. Atvinnuþátttaka og vinnutími kvenna á höfuðborgarsvæðinu 1910-2008. 

Myndin sýnir að atvinnuþátttaka kvenna hefur aukist mjög mikið uppúr miðja 

20.aldar. Jafnframt minnkar vinnutíminn einnig mjög mikið. Heimild: Hagstofa 

Íslands, Hagskinna. 

Atvinnuþátttaka kvenna hefur aukist gríðalega mikið frá því á sjöunda 

áratugnum og í dag taka konur nánast jafn ríkan þátt í atvinnulífinu og karlmenn. 

Fórnarkostnaður af því að vera frá vinnu lengur en í eitt ár er greinilega hærri hvað 

tekjur varðar en að borga dagvistunargjald fyrir barn á leikskóla. Svo að á tímabilinu 

1960-1991 hefur atvinnuþátttakan aukist úr 34,3% í 73,9% og atvinnuþátttaka giftra 

kvenna úr 19% í 78,2%.
3

 Ekki eins mikil breyting hefur orðið frá 1991 en 

                                                           
3
 Hagskinna: sögulegar hagtölur um Ísland, tafla 3.7, bls.216 
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atvinnuþátttakan hefur haldist nokkuð stöðug, eða 77% að meðaltali og farið mest 

uppí 79,7% árið 2007 (Hagstofa Íslands, 2009). 

Í dag fæðast yfir fjögur þúsund börn árlega á Íslandi og foreldrar þeirra þurfa 

að íhuga að leikskólaplássi strax við fæðingu til að tryggja það að barnið komist á 

leikskóla u.þ.b. 12 mánaða að aldri eða við endingu fæðingarorlofs (Hagstofa Íslands, 

2009). Fjölgun barna á leikskólaaldri var frekar stöðug allt fram á miðja 20. öldina, en 

þá varð mikil aukning á stuttum tíma (Jón Torfi Jónasson, 2006).  

 

Mynd 3. Fjöldi barna á leikskólaaldri (0-5 ára) á Íslandi 1900-2010. Myndin sýnir 

mjög mikla aukningu á barnafjölda á árunum 1940-1965. Barnafjöldi var í sögulegu 

hámarki árið 1965. Heimild: Hagstofa Íslands. 

 

Til þess að koma til móts við þessar breytingar í samfélaginu er 

Reykjavíkurborg ætlað að tryggja nægilegt dagvistarpláss fyrir öll börn á 

leikskólaaldri í Reykjavík. Á árinu 2009 voru starfandi 78 leikskólar með 5.721 

leikskólarými og 947 börn í 18 sjálfstætt starfandi leikskólum í borginni. Einnig 

greiddi Reykjavíkurborg dagforeldrum, sem voru 167 á árinu, vegna daggæslu 553 

barna. Þá fengu foreldrar 596 barna greidda þjónustutryggingu. Áætlaður fjöldi barna í 
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leikskólum Reykjavíkurborgar á árinu 2010 er 5.731 barn og 997 börn í sjálfstætt 

starfandi leikskólum, samtals 6.728 börn (Reykjavíkurborg, 2010).  

Bregðast þurfti við aukningu eftirspurnar eftr leikskólaplássi og þá var gerð 

aðgerðaráætlun sem heitir Borgarbörn. Áætlun þessi hefur það að markmiði að fjölga 

leikskólaplássum og bjóða fleiri valkosti í dagvistunarúrræðum fyrir foreldra og börn í 

Reykjavík. Stefnt er á að byggja fleiri leikskóla, opna nýjar deildir við eldri leikskóla, 

fjölga dagforeldrum og bjóða foreldrum upp á nýja kosti í þjónustu við yngstu börnin, 

s.s. ungbarnadeildir.  Markmið áætlunnar er að á árinu 2012 verði annað hvort 

leikskólapláss eða vistun hjá dagforeldrum í boði fyrir öll börn 12 mánaða og eldri. Í 

milli tíðinni geta foreldrar sótt um þjónustutryggingu til að brúa bilið frá lokum 

fæðingarorlofs þar til leikskólaganga hefst. Þjónustutrygging er tímabundin greiðsla til 

foreldra sem er jafnhá niðurgreiðslu til dagforeldra eða 35.000 kr. Tilgangur með 

þjónustutryggingu er að jafna stöðu foreldra þar til barn fær þjónustu dagforeldra eða 

leikskóla (Reykjavíkurborg, 2008). 

 

3.4 Leikskólagjöld 

Dagvistarþjónusta hefur ávallt verið stór kostanaðarliður í útgjöldum heimilanna og er 

allt reynt til þess að koma til móts við foreldra og fjölskyldur. Aðstæður eru sérlega 

erfiðar í dag þegar útgjöld heimilanna hafa aukist gríðalega sökum aukinnar 

verðbólgu. Leikskólasvið niðurgreiðir vistun barna í leikskólum sem og vistun barna 

hjá dagforeldrum. Foreldrar geta nýtt sér eina tegund niðurgreiddrar þjónustu, eða 

þjónustutryggingu, fyrir barn sitt á hverjum tíma (Bergur Felixson, 2007). 

Áður fyrr var ákvæði í lögum um dagvistarheimili um að foreldrar ættu að bera 

um 30% kostnaðar vegna vistunnar barns en fljótlega var því fyrirkomulagi breytt. 

Gjaldskrá fyrir vistun barna í leikskólum Reykjavíkurborgar var að fullu mótað árið 

1994 og tók mið af félagslegri stöðu foreldra og barna. Einstæðir foreldrar og þeir sem 

bjuggu við erfiðar félagslegar aðstæður greiddu samkvæmt lægsta gjaldflokki. 

Foreldrar sem voru í námi lentu í næsta flokki fyrir ofan en giftir foreldrar og 

sambúðarfólk greiddu samkvæmt hæsta gjaldflokki (Bergur Felixson, 2007). 

Gjaldskrá þessi var síðast uppfærð þann 1.ágúst síðastliðinn og í henni er að finna hlut 

foreldra í kostnaðinum. Gjaldskrá er sundurliðuð í nokkra flokka svo að 

http://www.rvk.is/desktopdefault.aspx/desktopdefault.aspx/tabid-1488/2281_read-12136/
http://www.reykjavik.is/desktopdefault.aspx/tabid-1194
http://www.reykjavik.is/desktopdefault.aspx/tabid-1194
http://www.reykjavik.is/desktopdefault.aspx/tabid-1194
http://www.reykjavik.is/desktopdefault.aspx/tabid-1194
http://www.reykjavik.is/desktopdefault.aspx/tabid-1194
http://www.reykjavik.is/desktopdefault.aspx/tabid-1194


16 

 

leikskólagjaldið ræðst af dvalartíma, námsgjaldi, fæðisgjaldi og aldri barns 

(Reykjavíkurborg, 2009). 

Námsgjaldið skiptist í þrjá flokka: flokkur I, II og III og er gjaldið breytilegt 

milli flokkanna þrjá. Undir flokki I eru giftir foreldrar eða sambúðarfólk. Undir flokki 

II eru giftir foreldrar eða sambúðarfólk og annar þeirra er í námi. Undir flokki III eru 

annað hvort einstæðir foreldrar, báðir foreldrar í námi eða báðir foreldrar a.m.k. 75% 

öryrkjar. Til þess að geta notið þessa kjara þarf að skila inn skólavottorði sem 

staðfestir að einn eða báðir foreldrar séu í fullu námi. Einstæðir foreldrar þurfa að 

fylla út sérstakt eyðublað til að fá að greiða samkvæmt gjaldskrá þessa flokks. 

Öryrkjar þurfa að skila inn ljósriti af örorkuskírteini sem sýnir fram á a.m.k 75% 

örorku. Einnig fá starfsmenn leikskólanna að greiða samkvæmt þriðja flokki en þá 

þarf leikskólastjóri á hverjum leikskóla fyrir sig að sækja sérstaklega um það 

(Reykjavíkurborg, 2009).  

Tafla 1. Gjaldskrá leikskóla Reykjavíkur frá 1.ágúst 2009. Heimild: Reykjavíkurborg. 

    Námsgjald     Fæðisgjald     
Samtals 

leikskólagjald   

Klst. 
Flokkur  

I 
Flokkur     

II 
Flokkur     

III 
Morgun 
hressing 

Hádegis- 
verður 

Síðdegis 
hressing 

Flokkur 
I 

Flokkur       
II 

Flokkur 
III 

4,0 7.216 5.288 2.992 1.251 

  

8.467 6.539 4.243 

4,5 8.118 5.949 3.366 1.251 

  

9.369 7.200 4.617 

5,0 9.020 6.610 3.740 1.251 3.721 

 

13.992 11.582 8.712 

5,5 9.922 7.271 4.114 1.251 3.721 

 

14.894 12.243 9.086 

6,0 10.824 7.932 4.488 1.251 3.721 

 

15.796 12.904 9.460 

6,5 11.726 8.593 4.862 1.251 3.721 

 

16.698 13.565 9.834 

7,0 12.628 9.254 5.236 1.251 3.721 1.251 18.851 15.477 11.459 

7,5 13.530 9.915 5.610 1.251 3.721 1.251 19.753 16.138 11.833 

8,0 14.432 10.576 5.984 1.251 3.721 1.251 20.655 16.799 12.207 

8,5 17.932 13.140 7.435 1.251 3.721 1.251 24.155 19.363 13.658 

9,0 24.932 18.267 10.337 1.251 3.721 1.251 31.155 24.490 16.560 

9,5 31.932 23.395 13.240 1.251 3.721 1.251 38.155 29.618 19.463 

 

Mismunandi er hve lengi sérhvert barn dvelur á leikskólanum í senn og 

gjaldskránni er því einnig skipt eftir dvalartíma í klukkustundum. Dvalartími tengist 

jafnframt fæðisgjaldi að því leyti að því lengur sem barnið dvelur á leikskóla því oftar 

þarf að gefa því að borða, þ.e. fleiri máltíðir. Það er gert ráð fyrir að öll börn borði 

morgunmatinn á leikskólanum sama hvað þau dvelja lengi á daginn. Börnin sem 

dvelja í 5 klukkutíma á dag eða lengur borða hádegismat á leikskólanum og þau sem 
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dvelja í 7 klukkutíma á dag eða lengur fá einnig síðdegishressingu. Í töflu 1 er þessi 

sundurliðun vel sýnd. Jafnframt eru afslættir veittir af leikskólagjöldunum. 

Systkynaafsláttur er veittur ef tvö eða fleiri börn eru í dagvistun, sama hvort er hjá 

dagforeldrum, á sjálfstætt starfandi leikskólum eða á leikskólum Reykjavíkurborgar. 

Systkynaafsláttur reiknast þó einungis af námsgjaldi og þá alltaf á elsta barnið. 

(Reykjavíkurborg, 2009). 

Tafla 2. Gjaldskrá 5 ára barna frá 1.ágúst 2009. Heimild: Reykjavíkurborg. 

  
Námsgjald 

  
Fæðisgjald 

  

Samtals 
leikskólagjald 

 

Klst. 
Flokkur  

I 
Flokkur     

II 
Flokkur     

III 
Morgun 
hressing 

Hádegis- 
verður 

Síðdegis 
hressing 

Flokkur 
I 

Flokkur         
II 

Flokkur 
III 

4,0 1.804 1.322 748 1.251 

  

3.055 2.573 1.999 

4,5 2.706 1.983 1.122 1.251 

  

3.957 3.234 2.373 

5,0 3.608 2.644 1.496 1.251 3.721 

 

8.580 7.616 6.468 

5,5 4.510 3.305 1.870 1.251 3.721 

 

9.482 8.277 6.842 

6,0 5.412 3.966 2.244 1.251 3.721 

 

10.384 8.938 7.216 

6,5 6.314 4.627 2.618 1.251 3.721 

 

11.286 9.599 7.590 

7,0 7.216 5.288 2.992 1.251 3.721 1.251 13.439 11.511 9.215 

7,5 8.118 5.949 3.366 1.251 3.721 1.251 14.341 12.172 9.589 

8,0 9.020 6.610 3.740 1.251 3.721 1.251 15.243 12.833 9.963 

8,5 12.520 9.174 5.191 1.251 3.721 1.251 18.743 15.397 11.414 

9,0 19.520 14.301 8.093 1.251 3.721 1.251 25.743 20.524 14.316 

9,5 26.520 19.429 10.996 1.251 3.721 1.251 32.743 25.652 17.219 

 

Með sama hætti er nú lægra gjald fyrir börn sem hafa náð 5 ára aldri samkvæmt  

ákveðinni gjaldskrá og fyrir yngstu börnin er borgað mest vegna þess að þau eru 

dýrari í ummönnun. Bæði þarf fleiri stöðugildi því yngra sem barnið er og jafnvel 

sérfæði, bleyjur og slíkt. Fyrst var tekið tillit til aldurs barna árið 2004 og þá til þess 

að aldurstengja skerðingu fjármagns, á sama hátt og um úthlutum fjármagns væri að 

ræða (Reykjavíkurborg, 2005). Leikskólar á Norðurlöndum eru hins vegar 

tekjutengdir þar sem allir foreldrar borga fasta prósentu af launum, þ.e. að þeir greiða 

meira sem eru með hærri tekjur. Þessi aðferð hefur verið mikið umdeild hér á landi.  
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4 Fræðilegur rammi 
 

4.1 Eftirspurn 

Eftirspurn og framboð eru þau tvö orð sem hagfræðingar nota mest og ástæðan fyrir 

því er einfaldlega sú að öfl þessi sjá til þess að markaðshagkerfið virki. Hagfræði 

nútímans snýst að verulegu leyti um framboð, eftirspurn og markaðsjafnvægi 

(Mankiw, 2004). 

Eftirspurn er hugtak sem notað er til að útskýra hegðun neytenda á markaði 

fyrir einhverja tiltekna vöru eða þjónustu. Eftirspurn er það magn af vöru eða þjónustu 

sem neytendur eru reiðubúnir til að kaupa á ákveðnu verði, á tilteknum markaði og á 

ákveðnum tíma. Eftirspurnarlögmál (e. law of demand) felst í því, að öllu óbreyttu, að 

neytendur kaupa meira af vöru eða þjónustu þegar verð hennar lækkar og sömuleiðis 

kaupa þeir minna þegar verð hennar hækkar. Þar af leiðir að því meira magn að vöru 

eða þjónustu sem þarf að selja þeim mun lægra verð setja framleiðendur á hana. 

Samkvæmt eftirspurnarlögmáli er neikvætt samband á milli eftirspurs magns eftir vöru 

og verði á henni. Samband þetta er byggt á rökfræði og reynslu og hægt er að sýna það 

fram með eftirfarandi jöfnu:  

Q  = f(Px), 

þar sem Q er eftirpurt magn af vöru x, f er fall og Px er verð vöru x. Þessi 

stærðfræðilega framsetning eftirspurnarfalls er mikil einföldun og gerir ráð fyrir því 

að eftirspurnin er aðeins háð verði vörunnar og áhrif annara þátta eru fasti (Mankiw, 

2004).  
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Mynd 4. Samband á milli verðs og magns einnar vöru. 

 

Eftirspurnarkúrfa (e. demand curve) er línurit sem lýsir þessu neikvæða sambandi á 

myndrænan hátt. Þegar verð á vöru lækkar þá hækkar eftirspurt magn eftir vöru og  þá 

hreyfumst við niður eftir eftispurnarkúrfunni. Aftur á móti þegar verð vöru hækkar þá 

færumst við upp eftir eftirsrpurnakúrfunni og eftirspurn magn eftir vöru minnkar. 

(Mankiw, 2004). 

Hins vegar getur hliðrun á eftirspurnarkúrfunni einnig átt sér stað en slíkt gerist 

þegar áhrifaþættir aðrir en verð vörunnar breytast. Eftirspurn er í raun háð mörgum 

þáttum eins og launum neytenda, verð á svipaðri vöru, smekkur og væntingar 

neytenda. Breyting á þessum þáttum breytir eftirspurnarkúrfunni og fær hana til að 

hliðrast til hægri ef eftirspurn eykst en til vinsti ef hún minnkar. Ef ráðstöfunartekjur 

neytandans aukast þá hefur hann meira á milli handanna og getur því keypt meira af 

einhverji vöru fyrir sama verð. Eftirspurn eykst, eftirspurnarkúrfan hliðrast til hægri 

og verðið helst óbreytt. Segjum að smekkur neytandans breytist og hann vilji aðra 

vöru í staðinn fyrir þessa sem hann er búinn að versla í mörg ár. Þá minnkar 

eftirspurnin, eftirspurnarkúrfan hliðrast til vinstri og verðið helst áfram óbreytt 

(Mankiw, 2004).  
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Mynd 5. Jafnvægi, nýtt jafnvægi og umframeftirspurn (skortur). 

Eftirspurn skiptist í tvennt, annars vegar er um beina eftirspurn (e. direct 

demand) að ræða, þ.e. eftirspurn neytenda eftir tiltekinni vöru eða þjónustu. Og hins 

vegar er um afleidda eftirspurn (e. derived demand) að ræða. Afleidd eftirspurn verður 

til í kjölfar aukinnar eftirpurnar eftir annari vöru eða vegna þess að neytandinn vill 

taka þátt í neyslu á öðrum markaði (Ágúst Einarsson, 2003). Eftirspurn eftir 

leikskólaþjónustu er gott dæmi um afleidda eftirspurn. Foreldrar taka ákvörðun um að 

fara út á vinnumarkað og þurfa þá að senda börnin sín á leikskóla. Við þetta eykst 

eftirspurn eftir leikskólaþjónustu sem er afleidd af þátttöku foreldra á vinnumarkaði. 

Foreldrar senda ekki börnin sín á leikskóla vegna þess að þeir sjá hag í því heldur af 

því að þeir þurfa þess ef þeir óska eftir því að vera í vinnu. Eftirspurn eftir 

leikskólaþjónustu markast þá af þörfum foreldra og verður því afar mikil. Það eru 

miklu fleiri börn sem vilja komast inn á leikskóla en þeir sem fá tækifæri til þess þegar 

á því þarf að halda. Þetta leiðir til stöðugs skorts í hagfræðilegri merkingu þar sem 

framboðið er háð takmörkunum. Ef um samkeppnismarkað væri að ræða á mundi 

markaður þessi leita ávallt í jafnvægi. Ef eftirspurn hefði breyst sökum einhverja 

áhrifaþátta, þá yrði nýtt jafnvægi til, framboðið magn aukist og verðið hækkað, eins 

og sjá má á mynd 4. Leikskólamarkaður er þar að leiðandi langt frá því að vera í 

markaðsjafnvægi þar sem um umframeftirspurn er að ræða. Það er síðan ákvörðun 

stjórnmálamannana að ákveða í hve miklum mæli skuli brugðist við þessum skorti 

(Boeri og van Ours, 2008).  
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4.2 Rekstrarkostnaður 

Það er mismunandi hvernig hagfræðingar og endurskoðendur skilgreina 

kostnaðarhugtakið. Bókhaldslegur kostnaður telur með öll þau gjöld sem falla til á 

ákveðnu tímabili vegna framleiðslu eða þjónustu. Hagrænn kostnaður tekur einnig 

tillit til svonefnds fórnarkostnaðar (e. oppurtunity cost). Ákvörðunartaka einstaklinga 

byggir á vali á milli marga kosta. Fórnarkostnaður er hugtak sem vísar til andvirðis 

næst besta valmöguleikans sem stóð til boða þegar tiltekin ákvörðun er tekin. 

Kostnaður þess að taka tiltekna ákvörðun er verðgildi þess sem ekki er hægt að gera í 

staðinn (Ágúst Einarsson, 2004). Fórnarkostnaður er sá kostnaður sem verður til þegar 

fórnað er einni vöru eða þjónustu fyrir aðra, m.ö.o. er ein vara eða þjónusta valin á 

kostnað annarar. Í bókhaldi er þessi kostnaður ekki talin með vegna þess að oft er 

mjög erfitt að greina og reikna hann út. Hagfræðingar taka bæði tillit til beins 

kostnaðar (e. explicit cost) og óbeins kostnaðar (e. implicit cost). Með beinum 

kostnaði er átt við kostnað sem má rekja beint til framleiðslu ákveðinnar vöru á 

tilteknu tímabili, eins og t.d. laun starfmanna við framleiðslu á þessari vöru og hráefni 

eða aðföng. Óbeinn kostnaður tekur með í reikninginn virði tímans eigandans og aðrar 

auðlindir sem voru ekki keyptar meðan á framleiðslu stóð  (Perloff, 2004). 

Fórnarkostnaður er eitt mikilvægasta hugtak hagfræðinnar þar sem hagfræðin 

snýst um auðlindir og hagstæðustu nýtingu auðlinda sem eru af skornum skammti. 

Þetta hugtak á einnig við um ákvörðun foreldra um að fara út á vinnumarkaðinn. Að 

sjálfsögðu vilja foreldrar vera heima, gæta og ala börnin sín upp sjálf. Samt sem áður 

þurfa þeir að taka ákvörðun um það hvort þeir eigi að vera heima eða í vinnu. 

Fórnarkostnaður fyrir foreldra við að vera heima með barni sínu eru laun sem þeir 

höfðu annars fengið væru þeir í vinnu, sem er nauðsynlegt til að geta framfleytt 

fjölskyldunni. Ákvörðun þessi byggir á rökhugsun og aðstæður hvers og eins, en flest 

allir velja af nauðsyn þann kost að vera í vinnu. 

Kostnaður skiptist svo í fastan kostnað (e. fixed cost) og breytilegan kostnað (e. 

variable cost). Kostnaðarfall er kostnaður sem fall af framleiðslumagni x: 

K(x) = FK + BK 

Breytilegur kostnaður er sá kostnaður sem breytist með breyttu framleiðslumagni. 

Fastur kostnaður er sá kostnaður sem er óháður framleiðslumagni fyrirtækisins. 
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Framleiðslumagn í leikskólum er það magn þjónustunnar sem börnum er veitt eða í 

raun fjöldi barna sem þarf er að þjónusta og til þess þarf nægilegan fjölda starfsmanna. 

Framleiðsluþættir eru þá fjöldi starfsmanna sem þarf til að sjá um ákveðinn fjölda 

barna. Breytilegur kostnaður til skemmri tíma eru því vinnulaun starfsmanna 

leikskólanna, orkunotkun, leikföng, bækur, matur o.s.f.v. Aftur á móti er fastur 

kostnaður afskriftir, húsaleiga, vextir af stofnlánum og stjórnunarkostnaður. Til 

skamms tíma er nær allur kostnaður fastur en hann er breytilegur yfir nógu langt 

tímabil. Sem dæmi má nefna starfsmenn með launasamninga með mismunandi 

gildistíma. Föst laun starfsmanna er fastur kostnaður leikskóla til loka uppsagnarfrests. 

Skipting kostnaðar í fastan og breytilegan kostnað er því fyrst og fremst háð tímalengd 

áætlunar. Til skamms tíma er hluti af aðföngum fyrirtækis fastar stærðir en annað 

breytilegt. Til langs tíma getur fyrirtækið breytt öllum framleiðsluþáttum og því er 

allur kostnaður breytilegur (Ágúst Einarsson, 2003).  

Fyrirtækin leitast við að lágmarka meðalkostnað til langs tíma. Aftur á móti þegar 

laun starfsmanna með háskólamenntun eru hærri og því meira af háskólamenntuðu 

starfsfólki er ráðið til starfa því mun meira hækkar meðalkostnaður til lengri tíma. 

Meðalkostnaður (e. average cost) fæst með því að deila heildarkostnaði fyrirtækisins 

með framleiðslumagni. Meðalkostnaður er í raun kostnaður við að búa til eina 

framleiðslueiningu. Fyrirtækin byggja ákvarðanir sínar hvað framleiðslu varðar með 

því að skoða tengsl meðalkostnaðar og jaðarkostnaðar. Jaðarkostnaður (e. marginal 

cost) mælir aukningu í heildarkostnaði þegar fyrirtækið eykur framleiðslu um eina 

einingu og svarar eftirfarandi spurningu: Hvað kostar að framleiða eina einingu í 

viðbót? Jaðarkostnaður sýnir sá breytingu sem verður á gildi kostnaðarfallsins við 

mjög litla breytingu á framleiddu magni x: 

𝐽𝐾 =  
∆𝐾(𝑥)

∆𝑥
 

 

Stærðfræðilega er jaðarkostnaður fyrsta afleiða kostnaðarfallsins og fæst með því að 

diffra heildarkostnaðarfallið m.t.t. magns. Á grafi má því túlka jaðarkostnað sem halla 

heildarkostnaðar. Jaðarkostnaðarfallið sker ávallt meðalkostnaðarfallið í lágmarki þess 

eins og sjá má á Mynd 5 (Sveinn Agnarsson, 2005). 
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Mynd 6. Tengsl jaðarkostnaðar og meðalkostnaðar. Jaðarkostnaðarferillinn sker 

meðalkostnaðarferillinn í lágmarki þess. 

Hvenær sem jaðarkostnaður er lægri en meðalkostnaður, þá fer meðalkostnaður 

lækkandi. Og hvenær sem jaðarkostnaður er hægri en meðalkostnaður þá fer 

meðalkostnaður vaxandi. Hagkvæmasta framleiðslumagnið er á þeim punkti þar sem 

ferill jaðarkostnaðar sker feril meðalkostnaðar. Þess vegna leitast fyrirtækin við að 

lágmarka meðalkostnað þar sem það skilar þeim mestum hagnaði (Sveinn Agnarsson, 

2005). 

Um leikskólarekstur á annað við. Í auknum mæli ráða leikskólar til sín starfsfólk 

með meiri menntun, hlutfall háskólamenntaða í leikskólum borgarinnar er að hækka 

töluvert. Þegar framleiðsluþættir hækka í verði eykst kostnaður fyrirtækisins. 

Framleiðsluþættir eru hér menntað starfsfólk og hærra verð framleiðsluþátta er hærra 

laun sem þarf að greiða þeim vegna hærri menntunnar. Aukning í launum starfsmanna 

eykur meðalkostnað sem myndi knýja önnur fyrirtæki en leikskóla til að endurskoða 

framleiðslu sína, þar sem þessi auking kostnaðar væri ekki skila þeim hámarks 

hagnaði. Leikskólarekstri er enda ekki ætlað að hámarka hagnað þar sem rekstur þessi 

er ekki í hagnaðarskyni (e. non-for-profit organization, NPO) eins og flestar opinberar 

stofnanir. Hið opinbera rekur umtalsverðan hluta framleiðslustarfseminnar svo sem 

heilsugæslu og menntunarstofnanir, og í flestum tilfellum er um rekstur án tillits til 

tekna og efnahags að ræða. Þjónusta af þessu tagi er gjarnan veitt án gjaldtöku eða 
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gegn vægu gjaldi til einstaklinganna án þess að beint tillit sé tekið til 

framleiðslukostnaðar.  
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6 Gögn og forsendur 
 

Gögn sem notuð voru í þessari ritgerð eru áætlunartölur um kostnað og tekjur 

Leikskólasviðs Reykjavíkurborgar. Þessar tölur eru fengnar úr stefnu og 

fjárhagsáætlunum Leikskólasvið. Þar er gengið út frá því að leikskólarnir séu 

fullmannaðir af starfsfólki og fullsetnir börnum, þannig að öll stöðugildi eru uppfyllt 

og öll leikskólapláss eru fullnýtt, sem gerir kleift að hafa tölurnar nákvæmari. Gerð er 

grein fyrir fjölda barna í leikskólum borgarinnar, aldur þeirra og fjölda dvalarstunda. 

Yngstu börnin þurfa jafnvel bleyjur, öðruvísi mat og leikföng sem eldri 

krakkarnirþurfa ekki. Tekið er tillit til þróunar á barnafjölda í hverfum borgarinnar en 

mikilvægt er að horfa á þá þróun því breytingar á barnafjölda veita innsýn í þörf fyrir 

leikskóla í mismunandi hverfum borgarinnar og er þetta því grunnur að fjárhagsáætlun 

og áætlunum um leikskólabyggingar. Einnig er gerð grein fyrir fjölda stöðugilda 

starfsmanna, leikskólakennara, starfsmanna með aðra fagmenntun og annarra 

starfsmanna leikskóla til þess að reikna launakostnaðinn og launatengd gjöld sem 

nákvæmast. 

Í öðru lagi er gert ráð fyrir breytingu á vísitölu neysluverðs. Áælunartölur eru 

reiknaðar m.t.t. aukningu á verðlagi. Í áætlunartölum eru mjög lítil frávik frá 

raunútkomu á hverju ári. Þær eru yfirleitt áætlaðar með mikilli nákvæmni. Þá eru 

skoðaðar raunútkomur síðasta árs og síðan að hálfu ári liðnu er áætlunin endurskoðuð. 

Hlutfall leikskóla sem eru minna en 3% frá fjárhagsáætlun eru í kringum 90%. Áætlun 

um tekjur Leikskólasviðs eða kostnaðarþátttöku foreldra er miðað við að vel hafi 

reynst að innheimta leikskólagjöldin. Niðurstöður sýna að í 99% tilfella eru 

leikskólagjöldin að fullu innheimt. 
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Í fjárhagsáætlun fyrir 2010 er gert ráð fyrir viðbótarkostnaði vegna nýs leikskóla í 

Úlfarsárdal, aukingu á fjölda barna á Grandaborg og nýs leikskóla Öskju. Einnig er 

gert ráð fyrir launahækkunum vegna kjarasamninga.  

 

Tafla 3. Rekstrarkostnaður leikskóla og kostnaðarþátttaka foreldra á hvert barn árið 

2002-2010. Þessar tölur eru í krónum og á föstu verðlagi. Hér er einnig að finna 

neysluverðsvísitölu fyrir sama tímabil. Heimildir: Reykjavíkurborg, Hagstofa Íslands. 

Ár NVV Rekstrarkostnaður 
leikskóla 

Kostnaðarþátttaka 
foreldra 

Kostnaðarþátttaka 
foreldra % 

2002 222,6 551.615 184.499 33,45% 

2003 227,3 645.041 205.737 31,90% 

2004 234,6 702.843 206.389 29,36% 

2005 244,1 708.481 193.616 27,33% 

2006 260,6 790.578 158.467 20,04% 

2007 273,7 866.067 124.170 14,34% 

2008 307,7 906.983 121.063 13,35% 

2009 344,6 879.377 125.494 14,27% 

2010 361,1 893.889 127.018 14,21% 

 

Við útreikning var fyrst reiknaður rekstrarkostnaður á hvert barn fyrir hvern leikskóla 

fyrir sig með því að deila fjölda barna á hverjum leikskóla, sem eru nú 78 talsins, í 

rekstrarkostnað og svo var tekið meðaltal fyrir alla leikskólanna. Eins var gert með 

kostnaðarþátttöku foreldra. Kostnaðarþáttta foreldra, þ.e. leikskólagjöldin, eru tekjur 

Leikskólasviðs Reykjavíkurborgar. Kostnaðarþátttakan var einnig reiknuð á hvern 

leikskóla fyrir sig og á hvern barn en svo var tekið meðaltal fyrir alla leikskólana. 

Síðan voru gögnin sett á fast verðlag með því að leiðrétta þau fyrir verðbólgu. 

Ákveðið var að nota vísitölu neysluverðs (NVV) vegna þess að stuðst var við hana við 

útreikning á fjárhagsáætlunum Leikskólasviðs. Vísitalan er með grunni frá ári 1988. 

Hún er skráð fyrir hvern mánuð fyrir sig en notað var meðaltal fyrir ár hvert. Vísitalan 

var 222,6 stig árið 2002 og var það ár haft sem viðmiðunarár. Rekstarkostnaður og 

kostanaðarþátttaka foreldra voru því reiknuð út frá breytingu á vísitölunni, í þessu 

tilfelli aukningu, og færð á verðlag ársins 2002. 
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7 Niðurstöður 
 

Mikil breyting hefur orðið á rekstrarkostnaði leikskólanna á þessum níu árum, 

sérstaklega hefur rekstrarkostnaður tekið stökk eftir árið 2005 en rekstrarkostnaður 

hefur rúmlega tvöfaldast á þessum árum. Árið 2002 var rekstrarkostnaður 

leikskólanna í kringum 3,2 milljarðar króna og áætlað er að hann verði um 7,4 

milljarðar króna í ár. Kostnaður á hvert barn hefur hækkað á föstu verðlagi úr um 550 

þúsund krónum á árinu 2002 í u.þ.b. 907 þúsund krónur árið 2008, en þá var 

kostnaðurinn í hámarki. Kostnaður fyrir árið 2009 var tæplega 880 þúsund krónur og 

áætlaður 894 þúsund krónur á árinu 2010. 

 

 

Mynd 7. Rekstrarkostnaður og þátttaka foreldra í kostnaði 2002-2010 á föstu 

verðlagi. Myndir sýnir að rekstrarkostnaður hefur aukist töluvert. Á sama tíma hefur 

kostnaðarþátttaka foreldra minnkað um meira en helming. Heimild: Reykjavíkurborg. 
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En hvað er að valda þessari hækkun á rekstarkostnaði á föstu verðlagi? Hvernig 

stendur á því að kostnaðarþátttaka foreldra er að minnka þegar kostnaður er að 

hækka? Af hverju lækka leikskólagjöldin? Fyrst ber að nefna að mikil mannekla og 

velta á starfsmönnum var í leikskólum borgarinnar í kringum árið 2005 og fram á 

síðasta ársfjörðung ársins 2008. Starfsmenn voru af skornum skammti og margir 

hverjir voru eingöngu í hlutastarfi, t.d. námsmenn og ungt fólk. Þó svo að mikill fjöldi 

starfsmanna væri skráður á leikskólum þá voru stöðugildin samt sem áður langt frá því 

að vera fullnýtt.  

 

Tafla 4. Stöðugildi í leikskólum Reykjavíkurborgar í október 2002-2009. Heimild: 

Reykjavíkurborg. 

  2002 2003 2004 20051) 2006 2007 2008 20092) 

Leikskólakennarar 408 421 442 501 453 445 482 583 

Þroskaþjálfar 22 27 20 29 22 26 23 27 

Aðrir háskólamenntaðir 94 96 113 150 108 135 155 141 

Aðrar starfstéttir 884 918 852 1.045 804 730 754 677 

Ræsting ‐ ‐ 55 49 51 19 15 13 

Stöðugildi alls 1.408 1.462 1.482 1.453 1.438 1.355 1.429 1.441 

Heildarfjöldi starfsfólks 1.720 1.725 1.738 1.774 1.694 1.750 1.727 1.775 

Þar af karlmenn 58 81 90 89 72 77 94 93 

1) Árið 2005 sýnir sundurliðun fjölda starfsfólks en ekki stöðugildi 
    2) Árið 2009 eru stöðugildi í námsleyfum og langtímaveikindum meðtalin (alls 21 stöðugildi) 

 

  Af þessum sökum var ekki unnt að fullvista leikskólana og grípa þurfti til þeirra 

aðgerða að loka nokkrum leikskóladeildum. Þetta ástand dró eflaust úr gæðum 

þjónustunnar og hafði slæm áhrif á börn og olli auknu álagi á starfsfólk, þar sem 

sérhver starfsmaður þurfti að sjá um fleiri börn í einu. Ástæða manneklunnar var að 

mestu leiti bág launakjör leikskólakennara og annars starfsfólks leikskóla. Miklar 

breytingar í kjarasamningum stéttarfélaga urðu í framhaldi af þessu. Stéttarfélögin 

hækkuðu laun félagsmanna sinna en þessar hækkanir voru án tillits til 

verðlagsbreytinga. Ákvörðun borgarstjórnar um að hækka starfsmannakostnað til að 

unnt væri að umbuna starfsfólki fyrir mikið álag hafði mikið að segja og einnig 

hækkaði launakostnaðurinn töluvert við undirritun kjarasamninga í lok árs 2008 

(Reykjavíkurborg, 2009). Þessar breytingar leiddu til þess að fleiri sóttu um störf á 

leikskólum og mun meiri aðsókn varð í nám til kennsluréttinda og leikskólakennara 
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(Morgunblaðið, okt. 2005). Fleiri en áður komu í full störf á leikskólum, fleiri 

stöðugildi voru því fullnýtt og minni starfsmannavelta. Ástandið fór smá saman að 

lagast, fleiri starfsmenn voru til staðar til að sinna börnum og þar með minnkaði álag á 

starfsfólki. Breytt efnahagsástand undanfarinna missera, einkum aukið atvinnuleysi, 

hefur haft þau jákvæðu áhrif að vel gengur að ráða starfsfólk í leikskólana og 

menntunarstig starfsmanna hefur hækkað mikið. Háskólamenntað fólk sem hafa misst 

vinnu sína sækja í auknum mæli um starf á leikskólum. Í fjárhagsáætlun fyrir árið 

2010 er gert ráð fyrir því að leikskólakennarar og annað háskólamenntað starfsfólk sé 

í 55,6% af áætluðum stöðugildum starfsmanna. Þetta er aukning frá því sem hefur 

verið en árið 2008 var hlutfallið um 45% (Reykjavíkurborg, 2009). Kostnaður 

leikskólanna vegna launahækkana skv. kjarasamningum, aukins fjölda starfsmanna, 

og sérstaklega þeirra með meiri menntun, hefur aukist töluvert í kjölfar þessara 

breytinga.  

Einnig hefur sérkennsla í leikskólum aukist verulega frá árinu 2008, en 

sérkennsla er fyrir börn með væg þroskafrávik. Boðið er uppá sérkennslu í leikskólum 

undir handleiðslu sérfræðinga. Vegna sérkennslu í leikskólum hefur kostnaður því 

einnig verið að aukast vegna þess að úthlutað er þremur til fjörum stöðugildum til 

viðbótar í leikskólum þar sem þörfin er mest. Fleiri starfsmenn eru til staðar til að 

sinna börnum með sérþörfum en áður hefur verið (Reykjavíkurborg, e.d.). 

Launakostnaðurinn hefur verið í kringum 80% af heildar rekstrarkostnaði 

leikskólanna og annar kostnaður eins og matur, sérkennsla, leikföng, hreinlætisvörur 

eru um 10%. Kostnaður vegna leigu á húsnæði er einnig í kringum 10% af 

heildarkostnaðinum. Eins og skilgreint var áður, fellur launakostnaður og annar 

rekstrarkostnaður undir breytilegan kostnað í bókhaldi leikskólanna og kostnaður 

vegna húsnæðis fellur þá undir fastan kostnað. Fastur kostnaður er sá kostnaður sem er 

óháður framleiðslumagni fyrirtækisins. Þótt að gert sé ráð fyrir tveim nýjum 

leikskólum í borginni og kostnaður Leikskólasviðs vegna leigu mun hækka í heild 

sinni, þá breytist fastur kostnaður á hvern barn ekki, þar sem fjöldi leikskólaplássa á 

hvern barn er ekki að aukast. Mörg börn eru á biðlista eftir leikskólaplássi og verða 

nýir leikskólarnir fljótt fullmannaðir bæði af börnum og starfsfólki. 

Aukinn kostnað má því í megin dráttum rekja til hækkunar á breytilegum 

kostnaði vegna þess að það má segja að fleira starfsfólk er að sinna hverju barni, og að 
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samkvæmt fræðunum er sá kostnaður breytilegur sem breytist með breyttu 

framleiðslumagni. Skortur var á starfsfólki á leikskólum í nokkur ár en síðan tókst að 

ráða meira af starfmönnum í vinnu vegna aukins framboðs af starfsafli á vinnumarkaði 

í kjölfar kreppunnar og atvinnuleysis. Barnafjöldinn minnkaði á leikskólum á þessum 

árum og fjöldi plássa var ekki fullnýttur þar sem fjöldi starfsmanna var ekki 

nægilegur. Barnafjöldinn jókst svo lítillega aftur við aukningu á starfsmönnum. Aftur 

á móti jókst fjöldi starfsmanna hlutfallslega meira en barnafjöldinn, og þá voru 

starfandi fleiri starfsmenn á hvert barn. Kostnaðurinn jókst því vegna aukningu á 

breytilegum kostnaði, þ.e. aukningu á starfsmönnum. Breytilegur kostnaður er því 

stærsti hluti af kostnaðinum leikskólanna, eða um 90%, og fastur kostnaður er um 

10%, en þessi skipting kostnaðar hefur lítið breyst undanfarin ár. 

Einnig samkvæmt nýjum breytingum í reglugerðum um leikskólarekstur 

bættust tíu yfirvinnutímar á mánuði á hvert starfsmann, þ.e. tíu vinnustundir á mánuði 

fá starfsmenn greitt samkvæmt yfirvinnutaxta. Heildarkostnaður hækkar við þessa 

breytingu sömuleiðis. 

Þrátt fyrir mikla aukingu á kostnaði í leikskólarekstri hafa leikskólagjöldin 

verið að lækka mjög mikið á föstu verðlagi, sem er hvorki sjálfsagt né augljóst í fljótu 

bragði. Leikskólajöldin hafa lengi verið í umræðu í samfélaginu og finnst foreldrum 

þau vera ennþá frekar hár kostnaðarliður. En það er kannski ekki óvenjulegt að 

foreldrar taki ekki eftir mikilli breytingu á leikskólagjöldum, vegna þess að verðbólga 

hefur verið svo há undanfarin ár. Einnig taka slíkar breytingar yfirleitt langan tíma og 

þar sem meira er um að börn fæðast með nokkra ára millibili, hugsanlega gleymist 

það. Leikskólagjöldin eru samt sem áður að lækka á þessu tímabili frá 2002 til 2010 

og ný gjaldskrá tók gildi 1. ágúst síðastliðið. 
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Mynd 8. Dvalarstundir barna í klst. 2002-2010. Heimild: Reykjavíkurborg. 

 

Leikskólagjöldin eru ekkert annað en tekjur sem leikskólar fá greitt fyrir 

starfsemina. Tekjur þessar fá leikskólar frá foreldrum barna sem kaupa þjónustuna af 

þeim. Með leikskólagjöldum taka foreldrar þátt í því að greiða niður kostnað sem 

leikskólinn leggur fram vegna gæslu barna þeirra. Leikskólagjöldin eru því hlutur 

foreldra í rekstrarkostnaði leikskólanna eða kostnaðarþátttaka foreldra. Frá árum 2002 

til 2004 eru leikskólagjöld að hækka á föstu verðlagi. Lítið var um atvinnuleysi á 

þessum árum og foreldrar unnu mikið úti, þ.a.l. þurftu börnin þeirra að dvala lengur á 

leikskóla á dag, sjá mynd 7. Samkvæmt gjaldskrá hækka leikskólagjöldin m.a. eftir 

því sem dvalarstundir barna aukast. Þar sem dvalarstundir voru margar á dag þá voru 

leikskólagjöldin og þar með kostnaðarþátttaka foreldra hærri. Áhrifin eru lengur til 

staðar og á árum 2005 til 2006 eru dvalarstundir barna á leikskólum flestar. En frá og 

með 2006 lækkaði fjöldi dvalarstunda þar sem, vegna uppsagna í kjölfar hrúnsins urðu 

mjög margir atvinnulausir og gátu verið heima með börnum sínum. Börnin sum hver 

sóttu leikskólann ei en hin mættu í hluta úr deginum. Við þetta lækkuðu 

leikskólagjöldin og kostnaðarþátttaka foreldra sömuleiðis. Eftir árángurslausa 

atvinnuleit í sínum starfsstéttum leitar fólk eftir störfum í öðrum starfsstéttum og 

sumir hverjir hófu störf á leikskólum. Dvalartími barna á leikskólum eykst þar sem 

foreldrar eru í vinnu og því hækkar leikskólagjöldin og kostnaðarþátttaka foreldra 

uppúr 2009. Einnig má athuga að starfsmenn leikskólanna fá mikinn afslátt af 
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leikskólagjöldum þegar barn þeirra er á sama leikskóla og það er hugsanlega 

áhrifaþáttur í lítilli aukningu á kostnaðarþátttöku foreldra. 

Reykjavíkurborg annast rekstur leikskólanna en foreldrar greiða einhvern hluta úr 

kostnaði. Ef litið er á heildina, sjá mynd 6, þá er kostnaðarþátttaka foreldra á hvert 

barn að lækka. Bæði á þetta við kostnaðarþátttökuna á föstu og á fljótandi verðlagi. 

Breytingin er hins vegar miklu greinilegri eftir leiðréttingu fyrir verðbólgu. Í raun er 

um að ræða 60% lækkun á kostnaðarþáttökunni á hvert barn eða leikskólagjöldunum á 

þessum tímabili, á meðan tölur á fljótandi verðlagi sýna mikla aukningu frá miðju ári 

2007. Á þessum tíma byrjaði verðbólga að hækka gríðalega og var komin í nær 20% í 

byrjun 2009 (Seðlabanki Íslands, e.d.). 

 

 

Mynd 9. Kostnaðarþátttaka foreldra á hvern barn 2002-2010. Samanburður á 

þátttökunni á föstu og fljótandi verðlagi. Heimild: Reykjavíkurborg. 

 

Áður var stuðst við þá þumalputtareglu að foreldrarnir greiddu um þriðjung af 

rekstrarkostnaði leikskólans. Þátttaka foreldra var 33,45% af kostnaðinum árið 2002 

en hefur svo verið að lækka smátt og smátt þar til hún snögglega hrapaði niður í rúm 

14% á tveim árum. Kostnaðarþátttakan hefur lækkað um meira en helming á þessum 

árum. Breytingar í reglugerðum um leikskólarekstur frá 2005 til 2007 hafa haft mestu 

áhrif hér en með þessum breytingum er ætlað smá saman að lækka hlut foreldra í 

kostnaði, sem þýðir að foreldrar þurfa að borga minna fyrir hvert barn á leikskóla. 
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Vegna þessara breytinga hafa leikskólagjöldin verið lækkuð þrátt fyrir aukningu á 

kostnaði í leikskólum og var það gert viljandi samkvæmt nýjum reglugerðum. 

Foreldrar voru því að borga miklu hærri leikskólagjöld áður fyrr heldur en þeir gera í 

dag. Samt sem áður finnst þeim gjöldin vera há, en í framtíðinni er stefnt á að hafa 

þessa þjónustu gjaldfrjálsa, þá veltur það á því hvað það tekur langan tíma í 

framkvæmd. 
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8 Lokaorð 
 

Tilgangur þessarar ritgerðar var að skoða breytingu á leikskólagjöldum og 

rekstrarkostnaði leikskólanna Reykjavíkurborgar. Þær niðurstöður fengust að 

rekstrarkostnaðurinn hefur verið að hækka töluvert undanfarin ár og leikskólagjöldin 

að lækka, og ástæður fyrir þessum breytingum eru aðrar en verðlagsþróunin, eins og 

halda mætti við fyrstu sýn.  

Þrátt fyrir lækkun á gjöldum fyrir leikskólaþjónustu finnst fjölskyldum þetta 

samt sem áður vera þungur kostnaðarliður, en ástæður þess eru einkum slæmt 

efnahagsástand í dag og mikið atvinnuleysi. Því gæti verið hagstæðara fyrir 

atvinnulausa foreldra að vera heima með barni sínu og vera á atvinnuleysisbótum í 

staðinn fyrir að leita á vinnumarkaðinn til að fá vinnu sem oftast er hvorki í samræmi 

við né í verðflokki þeirra menntunnar sem viðkomandi hefur hlotið.  

Stefna Reykjavíkurborgar er að hafa leikskólaþjónustu gjaldfrjálsa og mikið 

hefur verið rætt um formlega innleiðingu fyrsta skólastigs í leikskólakerfið. Við þessa 

innleiðingu verður leikskólaganga skylda fyrir öll börn á leikskólaaldri. Því mætti ætla 

að sjálfsagt væri að fella niður leikskólagjöld. En þá vaknar sú spurning hver muni 

greiða fyrrum hlut foreldra í kostnaði vegna reksturs leikskóla? Uppbygging 

almannaþjónustu á borð við menntun er lykillinn að betri framtíð og er það meðal 

verkefna hagfræðinga að finna leiðir til að reisa þær stoðir á sem hagkvæmastan hátt, 

það er allra hagur. 
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9 Viðaukar 

 

9.1 Viðauki I 

 

Tafla 5. Listi yfir leikskóla í Reykjavík 

Skóli Heimilisfang   Póstnúmer Veffang     

Arnarborg Maríubakka 1 109 Reykjavík http://www.arnarborg.is/ 

Austurborg Háaleitisbraut 70 103 Reykjavík http://www.austurborg.is/ 

Álftaborg Safamýri 32 108 Reykjavík http://www.alftaborg.is/ 

Árborg Hlaðbæ 17 110 Reykjavík http://www.arborg.is/ 

Ásborg Dyngjuvegi 18 104 Reykjavik http://www.asborg.is/ 

Bakkaborg Blöndubakka 2 109 Reykjavík http://www.bakkaborg.is/ 

Bakki Bakkastöðum 77 112 Reykjavík http://www.bakki.is/ 

Barónsborg Barónsstíg 70 101 Reykjavík http://www.baronsborg.is/ 

Berg v/Kléberg 
 

116 Reykjavík http://www.berg.is/ 

Blásalir Brekknás 4 110 Reykjavík http://www.blasalir.is/ 

Brákarborg Brákarsundi 1 104 Reykjavik http://www.brakarborg.is/ 

Brekkuborg Hlíðarhúsum 1 112 Reykjavík http://www.brekkuborg.is/ 

Drafnarborg Drafnarstíg 4 101 Reykjavík http://www.drafnarborg.is/ 

Dvergasteinn Seljavegi 12 101 Reykjavík http://www.dvergasteinn.is/ 

Engjaborg Reyrengi 11 112 Reykjavík http://www.engjaborg.is/ 

Fálkaborg Fálkabakka 9 109 Reykjavík http://www.falkaborg.is/ 

Fellaborg Völvufelli 9 111 Reykjavík http://www.fellaborg.is/ 

Fífuborg Fífurima 13 112 Reykjavík http://www.fifuborg.is/ 

Foldaborg Frostafold 33 112 Reykjavík http://www.foldaborg.is/ 

Foldakot Logafold 18 112 Reykjavík http://www.foldakot.is/ 

Funaborg Funafold 42 112 Reykjavík http://www.funaborg.is/ 

Furuborg v/Áland 
 

108 Reykjavík http://www.furuborg.is/ 

Garðaborg Bústaðavegi 81 108 Reykjavík http://www.gardaborg.is/ 

Geislabaugur Kristnibraut 26 113 Reykjavík http://www.geislabaugur.is/ 

Grandaborg Boðagranda 9 107 Reykjavík http://www.grandaborg.is/ 

Grænaborg Eiríksgötu 2 101 Reykjavík http://www.graenaborg.is/ 

Gullborg Rekagranda 14 107 Reykjavík http://www.gullborg.is/ 

Hagaborg Fornhaga 8 107 Reykjavík http://www.hagaborg.is/ 

Hamraborg Grænuhlíð 24 105 Reykjavík http://www.hamraborg.is/ 

Hamrar Hamravík 12 112 Reykjavík http://www.hamrar.is/ 

Hálsaborg Hálsaseli 27 109 Reykjavík http://www.halsaborg.is/ 

Hálsakot Hálsaseli 29 109 Reykjavík http://www.halsakot.is/ 

Heiðarborg Selásbraut 56 110 Reykjavík http://www.heidarborg.is/ 

Hlíðaborg Eskihlíð 19 105 Reykjavík http://www.hlidaborg.is/ 

Hlíðarendi Laugarásvegi 77 104 Reykjavik http://www.hlidarendi.is/ 
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Hof Gullteig 19 105 Reykjavík http://www.hof.is/ 
 Holtaborg Sólheimum 21 104 Reykjavik http://www.holtaborg.is/ 

Hólaborg Suðurhólum 21 111 Reykjavík http://www.holaborg.is/ 

Hraunborg Hraunbergi 12 111 Reykjavík http://www.hraunborg.is/ 

Hulduheimar Vættaborgum 11 112 Reykjavík http://www.hulduheimar.is/ 

Jöklaborg Jöklaseli 4 109 Reykjavík http://www.joklaborg.is/ 

Jörfi Hæðargarði 27a 108 Reykjavík http://www.jorfi.is/ 

Klambrar Háteigsvegi 33 105 Reykjavík http://www.klambrar.is/ 

Klettaborg Dyrhömrum 5 112 Reykjavík http://www.klettaborg.is/ 

Kvarnaborg Arkvörn 4 110 Reykjavík http://www.kvarnaborg.is/ 

Kvistaborg Kvistalandi 26 108 Reykjavík http://www.kvistaborg.is/ 

Laufskálar Laufrima 9 112 Reykjavík http://www.laufskalar.is/ 

Laugaborg v/Leirulæk 
 

105 Reykjavík http://www.laugaborg.is/ 

Lindarborg Lindargötu 26 101 Reykjavík http://www.lindarborg.is/ 

Lyngheimar Mururima 2 112 Reykjavík http://www.lyngheimar.is/ 

Lækjaborg v/Leirulæk 
 

105 Reykjavík http://www.laekjarborg.is/ 

Maríuborg Maríubaug 3 113 Reykjavík http://www.mariuborg.is/ 

Múlaborg Ármúla 8a 108 Reykjavík http://www.njalsborgborg.is/ 

Njálsborg Njálsgötu 9 101 Reykjavík http://www.njalsborg.is/ 

Nóaborg Stangarholti 11 105 Reykjavík http://www.noaborg.is/ 

Rauðaborg Viðarási 9 110 Reykjavík http://www.raudaborg.is/ 

Rauðhóll Sandavaði 7 110 Reykjavík http://www.raudholl.is/ 

Reynisholt Gvendargeisla 13 113 Reykjavík http://www.reynisholt.is/ 

Rofaborg Skólabæ 6 110 Reykjavík http://www.rofaborg.is/ 

Seljaborg Tunguseli 2 109 Reykjavík http://www.seljaborg.is/ 

Seljakot Rangárseli 15 109 Reykjavík http://www.seljakot.is/ 

Sjónarhóll Völundarhúsum 1 112 Reykjavík http://www.sjonarholl.is/ 

Skógarborg v/Áland 
 

108 Reykjavík http://www.skogarborg.is/ 

Sólbakki Stakkahlíð 19 105 Reykjavík http://www.solbakki.is/ 

Sólborg Vesturhlíð 1 105 Reykjavík http://www.solborg.is/ 

Sólhlíð v/Engihlíð 
 

105 Reykjavík http://www.solhlid.is/ 

Stakkaborg Bólstaðarhlíð 38 101 Reykjavík http://www.stakkaborg.is/ 

Steinahlið v/Suðurlandsbraut 
 

108 Reykjavík http://www.steinahlid.is/ 

Suðurborg Suðurhólum 19 111 Reykjavík http://www.sudurborg.is/ 

Sunnuborg Sólheimum 19 104 Reykjavík http://www.sunnuborg.is/ 

Sæborg Starhaga 11 107 Reykjavík http://www.saeborg.is/ 

Tjarnarborg Tjarnargötu 33 101 Reykjavík http://www.tjarnarborg.is/ 

Vesturborg Hagamel 55 107 Reykjavík http://www.vesturborg.is/ 

Vinagerði Langagerði 1 108 Reykjavík http://www.vinagerdi.is/ 

Völvuborg Völvufelli 7 111 Reykjavík http://www.volvuborg.is/ 

Ægisborg Ægisíðu 104 107 Reykjavík http://www.aegisborg.is/ 

Öldukot Öldugötu 19 101 Reykjavík http://www.oldukot.is/ 

Ösp Iðufelli 16 111 Reykjavík http://www.osp.is/   
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9.2 Viðauki II 

 

Gjaldskrá leikskóla Reykjavíkur frá 1.ágúst 2009. 
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