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Ágrip 

Markmið rannsóknarinnar var að sjá hvernig aðgengi fyrir hjólastóla er að leikskólum 

Selfossbæjar, sem eru fimm talsins og bera stöðuna saman við þau lög og reglugerðir sem 

gilda um leikskólastarf og hönnun opinberra bygginga. 

 

Farið var á hvern leikskóla fyrir sig með manni í hjólastól og nokkur atriði könnuð sem 

ákveðin höfðu verið fyrirfram. Hver heimsókn var tekin upp á myndband. Tekin voru viðtöl 

við tvo foreldra sem og við leikskólastjóra allra leikskólanna.  

 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að aðgengi fyrir hjólastóla að leikskólum á Selfossi er 

lakara eftir því sem húsnæði leikskólans er eldra. Einn leikskólanna var með öllu 

óaðgengilegur fyrir hjólastóla en um aðra leikskóla var hægt að komast um, þó misjafnlega 

vel. Enginn leikskólanna var án athugasemda en nýjasti leikskólinn, sem opnaður var í lok árs 

2006 komst næst því að vera alveg aðgengilegur fólki í hjólastól. Athyglisvert var að 

viðbyggingar sem settar voru við tvo leikskóla í byrjun árs 2006 eru ekki í samræmi við þau 

lög sem gilda um aðgengi fyrir fatlaða. 
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Formáli 

Hugmyndin að þessu verkefni kviknaði hálfpartinn upp úr þurru en samt var ýmislegt sem bjó 

að baki. Ég starfa á leikskóla og langaði að tengja verkefnið við það skólastig og ekki þótti 

mér verra að geta tengt það við heimabyggð mína. 

 

Áður starfaði ég á sambýli fyrir fjölfatlaða einstaklinga þar sem við lentum oftar en ekki í 

þeirri aðstöðu að komast ekki inn í fyrirtæki og stofnanir vegna einhvers sem vantaði uppá í 

aðgenginu. Á öðrum stöðum komumst við inn en með herkjum þó.  

 

Með þessa reynslu á bakinu ákvað ég að kanna hvernig þessum málum væri háttað á 

leikskólunum í mínum heimabæ, Selfossi. Ég hafði hugsað mér að heimækja hvern leikskóla 

fyrir sig og athuga hvernig vissir þættir í aðgenginu kæmu út í samanburði við lög og 

reglugerðir.  

 

Verkefni þetta á vonandi eftir að koma sér vel fyrir sveitarfélagið þar sem það getur séð hvað 

má betur fara á þessum stofnunum og vonandi verður eitthvað gert til að bæta aðgengið. 

Einnig ætti verkefnið og ekki síður niðurstöður þess að koma sér vel fyrir allt samfélagið, þó 

ekki væri nema fyrir það að vekja fólk til umhugsunar um aðgengi fyrir fatlaða. 

 

Mig langar að þakka leiðsagnarkennara mínum, Jónu G. Ingólfsdóttur fyrir frábæra leiðsögn 

og aðstoð við vinnu verkefnisins. Einnig vil ég þakka Svani Ingvarssyni fyrir ómetanlega 

aðstoð við rannsóknina sjálfa. Ásta Rún Jónsdóttir fær þakkir fyrir aðstoð við myndatöku og 

Helena Herborg Guðmundsdóttir fyrir yfirlestur og góðar ábendingar. Ekki síður vil ég þakka 

viðmælendum mínum fyrir þeirra frásagnir og leikskólastjórum, börnum og starfsfólki 

leikskólanna á Selfossi fyrir að leyfa okkur að koma í heimsókn og kanna aðgengið. 
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Inngangur 
Flestum finnst sjálfsagt að komast leiðar sinnar án þess að þurfa að hugsa mikið út í atriði eins 

og kanta, háar læsingar eða þrengsli. En ekki eru allir sem komast leiðar sinnar klakklaust. 

Fólk í hjólastólum, sjónskertir og blindir eru dæmi um hópa sem eiga oft erfiðara með að 

komast um í samfélaginu.  

 

Samkvæmt lögum um leikskóla nr. 78/1994 segir að leikskólinn sé fyrsta skólastigið og sé 

fyrir börn undir skólaskyldualdri. Þetta styðja lög um málefni fatlaðra nr. 59/1992 sem segja 

að fötluð börn eigi rétt á leikskóladvöl hjá sveitarfélaginu í almennum leikskólum. Til þess að 

uppfylla þessi skilyrði verða húsnæði leikskólanna að vera aðgengileg öllum þeim sem 

þangað þurfa að sækja. 

 

Þegar opinberar byggingar eru hannaðar er oftar en ekki miðað við að það líti vel út, sé 

samkvæmt nýjustu tísku og falli vel inn í umhverfið. Í öllu þessu gleymist oft að hanna húsið 

þannig að allir hafi greiðan aðgang að því. Oft eru það smáatriði sem valda því að aðgengið er 

slæmt og hindra þar af leiðandi fólk í hjólastólum í að komast leiðar sinnar.  

 

Í 17. grein í lögum um leikskóla nr. 78/1994 segir að leikskólar skulu þannig byggðir og 

reknir að þeir geti sinnt fötluðum nemendum sínum og í lögum um málefni fatlaðra nr. 

59/1992 segir í 19. grein að fötluð börn eigi rétt á leikskóladvöl á vegum sveitarfélaga.  

 

En eru leikskólar á Selfossi þannig byggðir að hægt sé að komast um þá í hjólastól? Er farið 

eftir þeim lögum um byggingar og skipulag sem gilda í dag þegar nýir leikskólar eru byggðir? 

Hvernig er aðgengi fyrir hjólastóla að leikskólum Selfossbæjar? 

 

Ég mun leitast við að svara þessum spurningum í þessu verkefni. Sagt verður frá rannsókn 

sem unnin var um aðgengi fyrir hjólastóla að leikskólum á Selfossi, sem eru fimm talsins. Í 

byrjun er farið yfir lög og reglugerðir meðal annars um rétt allra barna til leikskóladvalar sem 

og fjallað um rannsóknir sem gerðar hafa verið á aðgengi að skólum. Í framhaldi af því er sagt 

frá áðurnefndri rannsókn á hjólastólaaðgengi að leikskólum á Selfossi, auk þess sem greint er 

frá þeirri aðferðarfræði sem notuð var, framkvæmd rannsóknar og niðurstöðum. 



 
Aðgengi fyrir hjólastóla að leikskólum Selfossbæjar 

 
 

 
Fríður Sæmundsdóttir 

7 

Framkvæmdin var þannig að hver og einn leikskóli var heimsóttur með manni í hjólastól og 

athugað hvernig aðgengið að honum væri. Einnig voru tekin viðtöl við tvo foreldra sem eiga 

börn í hjólastólum sem eru í leikskólum á Selfossi og einnig var rætt við leikskólastjórana, um 

þeirra viðhorf og hugmyndir um aðgengi. Með verkefninu fylgir mynddiskur sem sýnir hverja 

heimsókn fyrir sig ásamt umsögn.  

 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að eftir því sem húsnæði leikskólans er eldra því verra 

er aðgengið. Að einum leikskólanna var ekkert aðgengi fyrir hjólastóla en sá leikskóli var 

opnaður árið 1979 og er í gömlu íbúðarhúsi. Aðgengi að hinum leikskólunum var ekki 

nægilega gott en þó kom nýjasti leikskólinn, sem opnaður var í lok árs 2006 bestur út. 

Viðbyggingar við tvo leikskóla sem settar voru upp í byrjun árs 2006 eru ekki í takt við 

gildandi lög um aðgengi fyrir fatlaða. 
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1. Lög og rannsóknir um aðgengi 
Í þessum kafla verður fjallað meðal annars um hvað stendur í lögum um aðgengi og hvernig 

leikskólar skulu vera í stakk búnir til þess að taka á móti nemendum sínum. Allir lúta að sömu 

lögum og í þeim er skýrt tekið fram að allir eigi sama rétt á því að vera í leikskóla, óháð 

andlegu og líkamlegu atgervi. Útskýrt eru í stuttu máli hugtökin fötlun og hreyfihömlun. Við 

gagnaöflun fannst engin rannsókn sem fjallar um aðgengi að leikskólum hér á landi en greint 

verður frá rannsókn sem gerð var um aðgengi að Háskóla Íslands. Einnig verður fjallað um 

hluta af rannsókn Snæfríðar Þóru Egilsson um aðgengi nemenda í grunnskólum. 

 

1.1 Lög og réttindi 

Stundum er raunin sú að það er umhverfið sem fatlar fólk þar sem það eru ýmsar hindranir í 

umhverfinu sem gerir fólki ókleift að komast leiðar sinnar. Þá er verið að tala um fólk almennt 

en ekki bara fólk með fötlun. Það þarf þá ekki að spyrja að því hvernig fólki sem á við 

einhverja líkamlega fötlun að stríða gangi að komast um í samfélaginu. Þrátt fyrir að gerðar 

hafi verið miklar úrbætur á aðgengi síðustu ár er enn langt í land. Þegar skoðuð eru lög og 

reglugerðir um hönnun opinbera bygginga kemur í ljós að lítið er fjallað um aðgengi fatlaðra. 

Þó eru almenn ákvæði um að fatlaðir skuli hafa aðgang að opinberum byggingum og að þeir 

komist um innan þeirra. Það sem vantar eru nánari ákvæði um hvernig tryggja beri aðgengi 

fatlaðra í skipulagi, hönnun og gerð mannvirkja. Brynhildur G. Flóvenz segir í bók sinni um 

Réttarstöðu fatlaðra (2004) að í dag sé réttarstaða fatlaðra enn ekki þannig að tillit sé tekið til 

þeirra í vinnuferlum opinberra stofnana, félaga eða fyrirtækja.  

 

Enn fremur segir Brynhildur (2004) að eitt af grundvallarhugtökum í umræðunni um málefni 

fatlaðra sé aðgengi. Árið 2003 lögðu nokkrir þingmenn úr öllum flokkum fram tillögu til 

þingsályktunar um framkvæmdaáætlun um aðgengi fyrir alla. Í greinagerð sem fylgdi 

tillögum nefndar sem skipuð var til að sinna þessu máli, kom fram að öll Norðurlöndin, að 

Íslandi frátöldu, hafa unnið verkefna- og framkvæmdaáætlun þar sem meginreglur Sameinuðu 

þjóðanna um þátttöku fatlaðra til jafns við aðra séu lagðar til grundvallar.  

 

Skólar eru dæmi um stofnanir sem allir ættu að hafa greiðan aðgang að og eru leikskólar þar 

engin undantekning. Í lögum um leikskóla nr. 59/1994 segir að leikskólinn sé fyrsta 
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skólastigið. Stefnuská Landssamtakanna Þroskahjálpar byggir í grundvallaratriðum á 

alþjóðlegum mannréttindasáttmálum sem Íslendingar hafa undirritað. Í 5. grein 

stefnuskrárinnar segir að allir eiga rétt á menntun við hæfi og án aðgreiningar (Landssamtökin 

Þroskahjálp, e.d.).  

 

Eitt af grundvallaratriðum almennra mannréttinda er réttur fólks til menntunar og skólagöngu. 

Réttur foreldra til að velja börnum sínum heimaskóla til kennslu og þjálfunar við hæfi er 

ótvíræður skv. 37. grein grunnskólalaga nr. 66/1995. Enn fremur segir í þessum lögum að í 

skólahúsi skuli m.a. gera ráð fyrir aðgengi og aðstöðu fatlaðra. Börn með fötlun eiga rétt á 

þjónustu sérmenntaðs starfsfólks og mikilvægt er að tryggja náið samstarf milli foreldra og 

fagfólks. Kennsla og þjálfun skal ætíð taka mið af þörfum barnsins og aðlaga þarf námsskrá 

forsendum hvers nemanda fyrir sig. 

 

Í 19. grein í lögum um málefni fatlaðra nr. 59/1992 segir m.a. um málefni barna og 

fjölskyldna fatlaðra: 

 

Fötluð börn skulu eiga rétt til leikskóladvalar á vegum sveitarfélaga og skal veita hana á 

almennum leikskólum með nauðsynlegri stuðningsþjónustu eða á sérhæfðum deildum, sbr. 

lög um leikskóla, nr. 48/1991. 

 

Þó að allir eigi rétt að því að vera í leikskóla samkvæmt lögum er ekki þar með sagt að 

leikskólinn sé í stakk búinn til að taka á móti barninu eða foreldrum þess, meðal annars með 

tilliti til aðgengis.  Þó segir í 17. grein í lögum um leikskóla nr. 78/1994 að leikskólar skulu 

þannig byggðir og reknir að þeir geti sinnt fötluðum nemendum sínum. 

 

Flest allir nýjir eða nýlegir leikskólar eru þannig byggðir að þeir geti vel tekið við 

einstaklingum sem eru í hjólastól en raunin er samt sú að margir leikskólar eru staðsettir í 

gömlum húsum sem erfitt er að gera úrbætur á. Í lögum um málefni fatlaðra nr. 59/1992, í 

grein nr. 34 um ferlimál og ferðaþjónustu segir: 

 

Sveitarstjórnir skulu sinna ferlimálum fatlaðra með skipulögðum hætti, m.a. með gerð 

áætlana um endurbætur á aðgengi opinberra bygginga og þjónustustofnana í samræmi við 

ákvæði byggingarlaga og byggingarreglugerðar, sbr. skipulagslög og skipulagsreglugerð. 
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Svæðisskrifstofur skulu koma á framfæri ábendingum til byggingarnefnda um úrbætur á 

sviði ferlimála. 

 

Í 37. grein skipulags- og byggingalaga nr. 73/1997 segir meðal annars: 

 

Í byggingarreglugerð skal mælt fyrir um kröfur sem gera skal til hönnunar og mannvirkja 

um útlit og samsvörun við næsta umhverfi, hagkvæmni og notagildi, aðgengi fatlaðra, 

öryggi, tæknilegan frágang og viðhald. Kveða skal á um undirstöður, byggingarefni, 

burðarþol, einangrun gegn kulda, raka og hávaða, loftræsingu, birtu, lagnakerfi, 

hollustuhætti, brunavarnir og þess háttar. Þá skulu í byggingarreglugerð vera ákvæði um 

þær lágmarkskröfur sem gerðar eru varðandi einstaka hluta bygginga og mismunandi 

tegundir þeirra, umgengni og öryggi á vinnustöðum, gróður og frágang lóða. Enn fremur 

skulu vera ákvæði um staðsetningu gáma, húsvagna, báta, torgsöluhúsa og þess háttar. 

 

Þeir leikskólar sem staðsettir eru í gömlum húsum ættu samkvæmt þessum lögum að hafa 

áætlanir um endurbætur á aðgengi sínu og eru það svæðisskrifstofur sem eiga að koma með 

ábendingar um það. Samfélagið breytist og með tímanum verða kröfurnar um jöfn tækifæri 

allra til þátttöku í samfélaginu háværari og þar með verður krafan meiri um að allir skuli hafa 

jafnt aðgengi að stofnunum og þjónustubyggingum. Eflaust finnst flestum íbúum landsins að 

allir ættu að hafa aðgang að helstu stofnunum þjóðarinnar og þá ekki síst greiðan aðgang að 

leikskóla- og skólabyggingum. Í lögum segir að allir skuli ganga í skóla og þá er betra að haga 

aðgenginu þannig að allir komist að þeim.  

 

Það húsnæði sem byggt er í dag sem leikskóli ætti allt að vera vel í stakk búið til að taka á 

móti fólki í hjólastólum. Reglugerðir byggingariðnaðarins segja til um það og ekki síður 

samfélagið. En hverjir eru það sem helst eiga erfitt með að komast að byggingum sem þessum 

og hvernig er aðgengið að til dæmis Háskóla Íslands, æðstu menntastofnunar landsins? Til að 

varpa ljósi á stöðu aðgengismála ætla ég að fjalla lítillega um rannsóknir sem gerðar hafa 

verið á aðgengi í grunnskólum og í Háskóla Íslands. Á undan verður fjallað um hugtökin 

hreyfihömlun og fötlun. 
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1.2 Hreyfihömlun 

Í lögum um málefni fatlaðra nr. 59/1992 segir meðal annars: 

 

Sá á rétt á þjónustu samkvæmt lögum þessum sem er andlega eða líkamlega fatlaður og þarfnast 

sérstakrar þjónustu og stuðnings af þeim sökum. Hér er átt við þroskahömlun, geðfötlun, 

hreyfihömlun, sjón- og heyrnarskerðingu. Enn fremur getur fötlun verið afleiðing af langvarandi 

veikindum, svo og slysum. 

 

Með fötlun er átt við ástand hjá einstaklingi, sem veldur því, að hann nær ekki að aðlagast eða 

mæta þeim kröfum, sem venjulegar teljast án verulegrar og langvinnar hjálpar. Gerður er 

greinarmunur á sjúkdómi, hömlun (e. Disability) og fötlun (e. Handicap). Sjúkdómar og 

meðfæddir ágallar geta leitt til einhvers konar skerðingar í getu, sem getur verið mismikil og á 

mismunandi sviðum. Ef hægt er að halda sjúkdómi niðri með viðeigandi meðferð eða hjálpa 

einstaklingnum til sjálfstæðs lífs með þjálfun og viðeigandi aðstoð er ekki um fötlun að ræða. 

Fötlun er þannig á vissan hátt félagslegt ástand (Brynhildar Flóvenz, 2004) 

 

Á heimasíðu Greiningar- og ráðgjafastöðvar ríkisins (e.d.) er fjallað um hreyfihamlanir barna. 

Þar kemur fram að um það bil 5 af hverjum 1000 börnum eru hreyfihömluð. Í sumum 

tilfellum greinist fötlunin strax við fæðingu en oftar koma einkennin fram smátt og smátt og 

ákveðin greining fæst ekki fyrr en töluvert síðar.  

 

Þegar talað er um hreyfihömlun er ekki eingöngu átt við takmarkaða eða enga göngugetu 

heldur einnig þróttleysi í höndum og handleggjum. Einnig getur verið um útlimamissi að ræða 

eða röskun í stoðkerfi líkamans (Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins, 1999).  

 

Göngugeta hreyfihamlaðra er yfirleitt takmörkuð og oft engin. Það er sérstaklega erfitt fyrir 

hreyfihamlað fólk að fara um tröppur og stiga og einnig að ganga á hálu, ósléttu og hallandi 

yfirborði. Þröskuldar og ýmsar brúnir geta verið farartálmi og aukið hættuna á að detta eða 

missa jafnvægið (Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins, 1999).  
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1.3 Fatlaðir háskólastúdentar 

Ekki er langt síðan farið var að rannsaka aðstæður fatlaðra háskólastúdenta. Rannsóknir á 

þessu sviði eru flestar nýjar og margar hverjar fremur smáar, þá eru niðurstöður þeirra nokkuð 

samhljóða. Segja má að tvö meginatriði séu sameiginleg í niðurstöðum þessara rannsókna. Í 

fyrsta lagi ber öllum saman um að miðað við fjölda fatlaðra þá séu fatlaðir háskólastúdentar 

hlutfallslega mjög fáir. Í öðru lagi sýna rannsóknir að fötluð ungmenni standa frammi fyrir 

margs konar hindrunum varðandi aðgengi að háskólanámi (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

 

Rannveig Traustadóttir (2006) fjallaði um þessi tvö atriði og tengdi þau við Háskóla Íslands í 

erindi sem hún flutti á ráðstefnu Félagsvísindadeildar 1. október 2006. Það sem meðal annars 

kom fram hjá henni er að við Háskóla Íslands er hlutfall nemenda sem þarf sérúrræði á námi 

rúmlega 4% af heildarfjölda nemenda. Lang stærsti hluti þessa hóps eru nemendur með 

lesblindu (e. dyslexia) og er næst stærsti hópurinn sem þarfnast sérúrræða fólk með sálræn 

vankvæði. Þriðji stærsti hópurinn eru langveikir einstaklingar. Hreyfihamlaðir nemendur, 

sjónskertir og heyrnarskertir eru hins vegar afar fáir. Undanfarin ár hefur hlutfall nemenda í 

þessum hópi verið innan við hálft prósent af nemendum í Háskóla Íslands. Hlutfall þessara 

nemenda hefur ekki aukist síðastliðin ár og getur það einkum verið vegna þess hve aðgengi að 

og innan byggingar Háskóla Íslands er erfið fyrir hreyfihamlaða og eins eru fatlaðir nemendur 

líklegri til að hafa verið í sérúrræðum í námi á fyrri skólastigum.  

 

Rannsóknir síðustu ára hafa sýnt að aðgengi að manngerðu umhverfi háskóla hefur almennt 

batnað og er Háskóli Íslands þar engin undantekning. Þrátt fyrir það eru enn atriði sem þarf að 

bæta. Hreyfihamlaðir nemendur Háskóla Íslands kvörtuðu meðal annars yfir bílastæðum, 

skábrautum, lyftum, hurðum og aðgengi að mikilvægum stöðum svo sem salernum og 

kaffistofum (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

 

Hreyfihamlaðir nemendur eiga sama rétt og aðrir ófatlaðir nemendur á að ganga í skóla. Þegar 

aðgengi að skólum er svo ábótavant að hreyfihamlaðir komast ekki leiðar sinnar jafnt á við 

aðra er verið að brjóta á þeim og skerða þeirra lífsgæði. Samkvæmt þeim hreyfihömluðu 

nemendum Háskóla Íslands sem rætt var við í rannsókn Rannveigar hér á undan kemur í ljós 

að það eru ansi mörg atriði sem eru í ólagi.  
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Margt hefur verið gert í sambandi við úrbætur á aðgengi í Háskóla Íslands, að háskólasvæðinu 

og byggingum þess. En sumt gengur seint og stafar það meðal annars af því að aðalbyggingin 

er gömul og friðuð bygging sem ekki er unnt að breyta nema með samþykki utanaðkomandi 

aðila. Einnig eru breytingar á gömlu húsnæði afar kostnaðarsamar og hefur Háskóli Íslands 

haft úr takmörkuðu fé að spila til að fjármagna slíkar breytingar (Rannveig Traustadóttir, 

2006).  

 

Freyja Haraldsdóttir flutti erindi á málþingi Þroskahjálpar þann 15. febrúar 2007, Ungt fólk á 

ári jafnra tækifæra, og kallaði fyrirlestur sinn Að taka þátt og grípa tækifærin. Í fyrirlestri 

sínum sagði hún meðal annars frá heimsókn sinni í Háskóla Íslands og líkti hún því við að 

stökkva aftur til fortíðar. Þegar hún mætti á staðinn var það fyrsta sem tók á móti henni 

hættulega brött skábraut upp að innganginum. Hurðin opnaðist þó rafrænt þegar hún loksins 

komst upp skábrautina. Til þess að komast upp á aðra hæð, þangað sem erindi hennar náði, 

þurfti hún að notast við stigalyftu. Hún fór því á skrifstofuna til þess að biðja um aðstoð. Þar 

inni var svo þröngt að hún var komin í sjálfheldu og sat því föst á milli þjónustuborðs og 

innréttinga. Hún losnaði þó og meðan hún beið eftir húsverðinum ákvað hún að litast um en 

komst þó ekki langt þar sem allsstaðar voru tröppur. Hún athugaði venjulegu lyftuna en hún 

var svo lítil að hún komst aðeins hálf inn í hana. Eftir ferð með stigalyftunni komst Freyja upp 

á aðra hæð. Á leið sinni til baka fór hún niður með lyftunni, sem óvænt stoppaði á miðri leið. 

Meðan hún sat og beið eftir aðstoð stóðu hinir og þessir og stumruðu yfir henni og einhver 

sagði að þetta væri alltaf að gerast en það væri svo erfitt að breyta þessu þar sem húsið væri 

friðað. Eftir langa bið var tekið til þeirra ráða að lyfta henni úr lyftunni og bera hana niður. 

Henni fannst, að fyrir aðalbyggingu að vera, þá væri þetta fráhrindandi og hún upplifði sig 

óvelkomna. Freyja Haraldsdóttir (munnleg heimild, 14. febrúar 2007). 

 

1.4 Þátttaka íslenskra nemenda með hreyfihömlun í skólastarfi 

Snæfríður Þóra Egilson gerði rannsókn á þátttöku íslenskra nemenda með hreyfihömlun í 

skólastarfi sem var unnin á árunum 1999-2003. Í eigindlega hluta rannsóknarinnar tóku 49 

einstaklingar þátt; 14 nemendur með hreyfihömlun í 1. – 7. bekk grunnskóla, 17 foreldrar og 

18 kennarar. Gögnum var safnað með opnum viðtölum og vettvangsathugunum í skólum víðs 

vegar um landið. Í megindlegum hluta rannsóknarinnar var þátttaka og frammistaða 32 



 
Aðgengi fyrir hjólastóla að leikskólum Selfossbæjar 

 
 

 
Fríður Sæmundsdóttir 

14 

nemenda með hreyfihömlun metin samkvæmt matstækinu Skóla-Færni-Athugun (Snæfríður 

Þóra Egilson, 2006). 

 

Nemendurnir 14 stunduðu nám í 11 mismunandi skólum og voru þeir með mismunandi 

stuðning. Oftast fylgdi aðstoðarfólk þeim hluta úr degi eða allann daginn. Átta þeirra höfðu 

aðstoðarmann nær allann skólatímann, þrír að hluta til en þrír voru mest án aðstoðar á þessum 

tíma. Hreyfiskerðing nemenda var mismunandi, allt frá því að vera væg til alvarlegrar 

hömlunar. Flestir áttu erfitt með að komast ferðar sinnar og jafnframt áttu þau í erfiðleikum 

með skrifleg verkefni. Helmingur nemendanna í rannsókninni fylgdu jafnöldrum sínum 

fyllilega eftir í námi en sjö nemendur voru með námsörðuleika eða sértækar námsþarfir 

(Snæfríður Þóra Egilson, 2005). 

 

Gögnum rannsóknarinnar var safnað með opnum viðtölum við nemendur, foreldra og kennara 

og einnig með þátttökuathugunum í skólunum. Viðmælendur voru meðal annars spurðir út í 

þann stuðning sem nemandinn fengi í skólanum, hvernig aðstoðinni væri háttað og við hvaða 

aðstæður hún væri veitt. Einnig var spurt út í hvort viðmælendurnir væru ánægðir með 

núverandi að fyrrverandi tilhögun aðstoðarinnar (Snæfríður Þóra Egilson, 2005). 

 

Einkenni nemanda, svo sem hreyfiskerðing eða staða í námi, virtist ekki ráða miklu um í 

hverju aðstoðin var fólgin. Tengsl við ytra aðgengi eða fjölda nemenda í bekk þegar litið var 

til hópsins í heild voru ekki heldur sýnileg. Nemendur með svipaða náms- og hreyfifærni 

fengu mismikinn stuðning þótt ytri aðstæður skólanna væru líkar (Snæfríður Þóra Egilson, 

2005). 

 

Sú aðstoð sem veitt var beindist að mestu að náminu sjálfu en flestum nemendum 

rannsóknarinnar og foreldrum sem tóku þátt var efst í huga að efla félagslega þátttöku 

nemendanna. Á skólalóðinni var almennt veitt takmörkuð aðstoð og sagði meðal annars einn 

nemandinn að hann hafi oftast bara staðið einn í frímínútum með göngugrindina sína og ekki 

komist neitt. Krakkarnir voru oftast að spila fótbolta og völlurinn var úr möl þannig að hann 

komst ekkert um þar (Snæfríður Þóra Egilson, 2005). 

 

Þegar upp kom sú staða að aðstoðarmaður nemenda var veikur voru foreldrar stundum beðnir 

um að ná í barnið sitt í skólann. Einnig þurftu þeir nemendur sem voru með aðstoð oft að 
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sleppa sérgreinatímum og enginn annar virtist geta hjálpað nemandanum að klæða sig í og úr 

eða fylgt honum eftir þegar þess þurfti (Snæfríður Þóra Egilson, 2005). 

 

Forgangsröðun í sumum skólanna var athyglisverð þar sem til þess kom stundum að 

aðstoðarmaður ákveðins nemanda var fenginn til að taka að sér forfallakennslu. Þegar þannig 

bar undir stóð nemandinn eftir einn, án aðstoðarmanns sem hann átti að hafa með sér allann 

skóladaginn. Þegar svona er komið er klárlega verið að hugsa um þarfir fjöldans á undan 

þörfum viðkomandi nemenda sem átti stuðninginn (Snæfríður Þóra Egilson, 2005). Þegar 

svona er komið er skólinn að bregðast nemendum sínum sem rétt eiga á stuðningi samkvæmt 

lögum.  

 

1.5 Skóli án aðgreiningar 

Skóli án aðgreiningar eða skóli fyrir alla er oftast skilgreindur á Íslandi sem almennur skóli 

sem tekur við öllum nemendum í sínu skólahverfi og kemur til móts við námsþarfir þeirra í 

almennum bekkjardeildum á áhrifaríkan hátt. Þetta á ekki við um framhaldsskóla þar sem þeir 

eru ekki lengur skilgreindir sem hverfisskólar. Skóli fyrir alla hefur það jafnframt að 

markmiði að stuðla að félagslegri blöndun nemenda og undirbúningi þeirra fyrir þátttöku í 

samfélaginu í fullu jafnræði (Arthur Morthens og Gretar L. Marinósson, 2002).  

 

Salamanca yfirlýsingin (1994) var samþykkt með lófataki viðstaddra í Salamanca á Spáni 

þann 10. júní 1994, á alþjóðlegri ráðstefnu um menntun nemenda með sérþarfir. Þar voru 

saman komnir fulltrúar 92 ríkisstjórna, þar á meðal frá Íslandi, og 25 alþjóðlegra samtaka. 

Yfirskrift Salamanca yfirlýsingarinnar er „um grundvöll, stefnu og framkvæmd í málefnum 

nemenda með sérþarfir”. Með henni voru viðstaddir að lýsa yfir sannfæringu sinni um að 

menntun væri réttur hvers barns og ekki ætti að mismuna neinum um það. Einnig skoruðu þeir 

á stjórnvöld og samfélagið að allt yrði gert til þess að öll börn kæmust í skóla. 

 

Skóli án aðgreiningar byggir á þessari yfirlýsingu. Það snýst um aðferðir og vinnubrögð sem 

notuð eru til að móta skóla sem mætir þörfum allra barna í sameiginlegu umhverfi. Heiltæk 

skólastefna styðst við sömu gildi og blöndu, þ.e. jöfn mannréttindi fyrir alla. Þó snýst stefnan 

ekki eingöngu um rétt fatlaðra barna heldur um rétt allra barna til að fá bæði náms- og 
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félagslegum þörfum sínum mætt í skólasamfélagi með jafnöldrum (Leikskólinn Sólborg, 

2002). 

 

Taka ber sérstakt tillit til barns sem á einhvern hátt er fatlað eða með tilfinninga- og/eða 

félagslega erfiðleika. Það þarf að njóta sérstakrar aðstoðar til að vega upp á móti þeirri 

hömlun sem fötlunin setur því. Sérhvert barn þarf að fást við viðfangsefni við sitt hæfi. Einnig 

þarf að gæta þess að barn einangrist ekki og aðlagist vel barnahópnum (Aðalnámskrá 

leikskóla, 1999).  

 

Fyrir hreyfihamlaðan nemanda þarf ekki mikið til þess að hann einangrist, sérstaklega þegar 

litið er til frímínútna og skólalóðar. Smávægilegar hindranir geta aftrað nemandanum í því að 

taka þátt í leikjum með jafnöldrum sínum og eru líkurnar á því að nemandinn einangrist enn 

meiri. 

 

Telja má að leikskólar séu ef til vill komnir lengra en grunnskólarnir í að vera skóli án 

aðgreiningar í innra starfi sínu. Það er kannski auðveldara að mæta þörfu yngri barnanna þar 

sem þau fylgja ekki ákveðnu námsefni heldur eru þau að efla þroska sinn og leikgleði.    

 

Ekki er þó víst að leikskólar séu betur í stakk búnir til að taka á móti nemendum í hjólastól 

heldur en grunnskólar. Það er eins með grunnskóla eins og leikskóla að þeir eru í misjafnlega 

gömlum húsnæðum og ef ekki eru gerðar úrbætur á aðgengi gamalla bygginga þá eiga 

hreyfihamlaðir nemendur erfiðara með að komast um, ef þeir þá komast um yfir höfuð. 

 

1.6 Samantekt 

Eins og fram hefur komið eiga allir sama rétt á því að vera í leikskóla, sama hvort barn búi við 

fötlun eða ekki. Einnig eiga leikskólar að vera þannig byggðir og hannaðir að þeir geti tekið á 

móti öllum börnum. Þrátt fyrir að lög segi til um hvernig opinber hús og stofnanir eigi að haga 

aðgengi sínu getur reynst erfitt að breyta því til að uppfylla skilyrðin. Umfangsmiklar 

breytingar geta verið dýrar og einnig eru vandamál í sambandi við byggingar sem eru 

friðaðar, eins og Háskóli Íslands. 
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Fólk með hreyfihömlun býr yfirleitt yfir takmarkaðir göngugetu og oft engri. Fyrir 

hreyfihamlað fólk getur reynst erfitt að komast upp tröppur og óslétt og hallandi yfirborð 

getur verið torvelt yfirferðar. Þröskuldar og háar brúnir geta verið farartálmi og aukið hættuna 

á að einstaklingurinn detti eða missi jafnvægið. Þegar svona er ástatt í byggingum leiðir það 

til þess að hreyfihamlaðir fara ekki þangað inn og geta ekki sinnt þeim erindum sem þarf að 

sinna þar. 

 

Háskóli Íslands er dæmi um byggingu sem erfitt er fyrir fólk í hjólastólum að komast um. 

Freyja Haraldsdóttir lýsti ferð sinni um aðalbyggingu háskólans og eftir að hafa kynnt sér 

hennar frásögn virðist ekki vera auðvelt fyrir fólk í hjólastólum að stunda þar nám sökum 

aðgengis. En vegna friðunar reynist erfitt að bæta aðgengi hússins. Þar togast á tvö 

sjónarhorn, friðun og bætt aðgengi. 

 

Grunnskólar eru einnig misjafnir þegar kemur að aðgengi. Skóli án aðgreiningar byggir á 

Salamanca yfirlýsingu sem samþykkt var árið 1994. Með henni var sett fram sú fullyrðing að 

menntun væri réttur hvers barns og ekki ætti að mismuna börnum.  

 

Snæfríður Þóra Egilson gerði rannsókn á þátttöku nemenda með hreyfihömlun í skólastarfi og 

kom þar meðal annars fram að stundum er því þannig farið að nemandinn er settur neðst á 

listann meðan aðstoðarmaður hans er nýttur í annað hlutverk en það sem hann ráðinn til. 

Hreyfihamlaðir nemendur eiga erfitt með að taka þátt í leikjum á skólalóðinni vegna aðgengis, 

þar sem ekki virðist vera hugsað út í að hafa lóð skólanna nægilega aðgengilega. 

 

Í ljósi þess sem hér hefur verið sagt er fróðlegt að skoða aðgengi að öllum leikskólum eins 

bæjarfélags og bera stöðuna saman við lög og reglugerðir. Á Selfossi eru fimm leikskólar sem 

eru staðsettir í mismunandi byggingum. Hér á eftir verður greint frá rannsókn sem unnin var á 

aðgengi fyrir hjólastóla að þeim, en rannsóknin var unnin með aðstoð hreyfihamlaðs manns 

sem notar hjólastól. 
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2. Rannsókn á hjólastólaaðgengi á leikskólum Selfoss 
Í kaflanum hér á undan hefur verið greint frá lögum og reglugerðum sem kveða á um jafnt 

aðgengi allra að opinberum byggingum og þar með töldum skólabyggingum. Leikskólinn er 

fyrsta skólastigið og ættu allir að hafa greiðan aðgang að leikskólabyggingum, sama hvort 

einstaklingurinn búi við fötlun eða ekki. Margir skólar eru í þannig byggingum að ekki er fært 

fyrir fólk sem er í hjólastólum um þær, þrátt fyrir að skýrt sé tekið fram í lögum og 

reglugerðum hvernig byggingum skuli háttað.  

 

Rannsókn þessi miðar að því að athuga hvernig aðgengið er að leikskólum á Selfossi. Það er 

athugað með þær reglugerðir til hliðsjónar sem segja til um hvernig aðgengi skuli háttað. 

 

Á Selfossi eru fimm leikskólar og var sá nýjasti opnaður í desember 2006. Rannsóknin 

beindist að því að kanna aðgengi fyrir hjólastóla að þessum leikskólum. Farið var á fund allra 

leikskólastjórana, þeim kynnt verkefnið og leitað samþykkis þeirra fyrir því að kannaðir yrðu 

ýmsir þættir í aðgenginu. Í þessum kafla ætla ég að segja frá undirbúningi rannsóknarinnar og 

framkvæmd hennar. 

 

2.1 Undirbúningur 

Eins og segir í lögum um leikskóla nr. 78/1994, þá er leikskólinn fyrsta skólastigið. Í lögum 

um málefni fatlaðra nr. 59/1992 segir enn fremur að fötluð börn skulu eiga rétt til 

leikskóladvalar á vegum sveitarfélaga og skal veita hana á almennum leikskóla. Til þess að 

standast þessi lög verða leikskólar landsins að vera þannig byggðir að þeir geti tekið á móti 

öllum börnum og foreldrum þeirra. En spurningin er sú, eru leikskólar almennt aðgengilegir 

öllum? Geta þeir til að mynda tekið á móti einstaklingum sem eru í hjólastólum?  

 

Ákveðið var að kanna aðgengi fyrir hjólastóla að leikskólum Selfossbæjar og fá úr því skorið 

hvort að þeir væru aðgengilegir fólki í hjólastólum, þ.e. nemendum, foreldrum eða öðrum sem 

koma á leikskólann og nota hjólastól.  

 

Hugsunin var sú að fá til liðs við verkefnið einstakling í hjólastól sem væri til í að fara með á 

alla leikskólana og kanna aðgengið. Þannig myndi sjást alveg svart á hvítu hvað það væri í 
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aðgenginu sem betur mætti fara. Heimsóknirnar átti einnig að taka upp á myndband. Haft var 

samband við mann á Selfossi sem er í hjólastól og var hann til í að slást í för. Hann heitir 

Svanur Ingvarsson. 

 

Byrjað var á því að setja niður lista yfir helstu atriðin sem átti að kanna á hverjum leikskóla. 

Þetta voru atriði eins og hvort bílastæði væru fyrir fatlaða, hvort þröngt væri að komast inn og 

hvort einstaklingur í hjólastól kæmist út í garð. Þegar listinn var tilbúinn var farið og talað við 

leikskólafulltrúa sveitarfélagsins og fékkst hennar leyfi til að fara á alla leikskólanna og leist 

henni mjög vel á verkefnið.  

 

Farið var á alla leikskólana og leikskólastjórum kynnt verkefnið. Þeim leist öllum vel á þetta 

og tóku mér mjög vel. Haft var svo samband við þá aftur síðar þegar komin var tími á 

heimsóknirnar.  

 

2.2 Framkvæmd 

Heimsóknirnar voru settar á tvo daga og var ráðgert að heimsækja leikskólann Hulduheima og  

leikskólann Árbær mánudaginn 12. mars 2007 og leikskólana Glaðheima, Álfheima og 

Ásheima fimmtudaginn 15. mars 2007. Fyrri heimsóknin frestaðist þó um viku vegna 

veikinda þannig að Hulduheimar og Árbær voru heimsóttir mánudaginn 19. mars 2007. Auk 

þess að taka heimsóknirnar upp á myndband voru teknar ljósmyndir. 

 

Áður en farið var af stað í heimsóknirnar var útbúinn gátlisti þar sem farið var yfir nokkur 

atriði sem kanna átti sérstaklega á hverjum leikskóla. Við fórum yfir atriðin á listanum til að 

vita nákvæmlega hvað yrði skoðað á hverjum stað. Atriðin á listanum voru fundin út með því 

að skoða og hugsa út hvaða þættir í aðgenginu það væru sem foreldrar og börn ganga um á 

hverjum degi  

 

Heimsóknirnar voru skipulagðar þannig að Svanur fór um leikskólana og í öll þau rými sem 

voru á gátlistanum og var honum fylgt eftir með upptökuvél og myndavél. Allar 

heimsóknirnar tókust mjög vel og var vel tekið á móti okkur. Misjafnt var hvort 

leikskólastjórar eða aðstoðarleikskólastjórar fylgdu okkur um húsnæðið en þeir voru mjög 

áhugasamir um verkefnið. Hver heimsókn tók um klukkustund. 
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2.2.1 Gátlisti 

Hér að neðan er gátlistinn sem útbúinn var yfir þau atriði sem voru könnuð. Það er 

nauðsynlegt að ákveða fyrirfram hvaða þætti á að athuga svo allir sem taka þátt viti um hvað 

málið snýst. Flest atriði gátlistans svara til atriða í viðmiðunarreglum Rannsóknarstofnunar 

byggingariðnaðarins (1999) um það hvernig málum skal háttað. Þar er sagt til um m.a. hve 

breiðir gangar eigi að vera, sem og hurðarop. Einnig er kveðið á um hæð á köntum, 

þröskuldum og skábrautum, svo eitthvað sé nefnt. Hér á eftir fer sá gátlisti sem ég útbjó og er 

hann byggður á atriðum úr viðmiðunarreglum frá Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins 

(1999). 

 

Gátlisti: 

• Bílastæði fyrir fatlaða – er sér merkt bílastæði fyrir fatlaða fyrir framan leikskólann? 

o Taka verður tillit til rýmisþarfar einstaklinga í hjólastólum þegar þeir fara í og 

úr bílnum. Bílastæði, sem sérstaklega eru ætluð hreyfihömluðum, eiga að vera 

upphituð, sem og leiðin að inngangi hússins. Einnig eiga þessi stæði að vera 

merkt með staðlaðri táknmynd, bæði á skilti og yfirborði stæðis. Bílastæðið 

skal vera staðsett sem næst líklegasta áfangastað og forðast skal að setja stæðið 

samhliða gangstétt. Bílastæði sem ætlað er hreyfihömluðum á að vera 380-400 

cm. breytt. 

 

• Leiðin að inngangi leikskólans (frá bílastæði) - er malbikað, hellulagt eða möl? Eru 

kantar eða einhver fyrirstaða?  

o Yfirborð bílastæðis og aðlægra svæða verður að vera með bundnu slitlagi. Hæð 

á gangstéttarbrún miðað við götu má ekki vera meiri 2,5 cm. Ef hæðarmunur er 

á bílastæði og gangstétt skal setja 90 cm. breiða skábraut.  

 

• Forstofan – sumstaðar er útidyrahurð og svo hurð þar fyrir innan sem er læst. Athuga 

hvort það sé nægilegt pláss í forstofunni fyrir hjólastólinn þegar hurðin er opnuð og 

einnig að athuga hvar læsingin er á hurðinni, oft er hún á efri hluta hurðar. 

o Þar sem tvennar dyr opnast í framhaldi af hvor annari verður að gera ráð fyrir 

a.m.k. 220 cm. á milli þeirra. 
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• Gangar leikskólans, eru þeir þröngir, er hægt að snúa hjólastólnum við og komast vel 

um 

o Aðalgangar eiga að vera að minnsta kosti 180 cm. breiðir svo fólk í stórum 

rafmagnshjólastólum geti auðveldlega snúið stólnum við eða mætt öðrum 

hjólastól. 

 

• Innkoma að deild – fataklefinn er oft þröngur og eru þar bekkir sem þrengja ganginn 

enn meira. 

 

• Ef viðkomandi þarf að komast út í garð, hvernig er aðgengið þangað og hvernig er að 

komast um garðinn, er t.d. gangstígur? 

o Gangstígar verða að vera nægilega breiðir svo að hægt sé að snúa stórum 

rafmagnshjólastólum í hálfhring, þ.e. 150-180 cm. Hlið að leikvöllum skal vera 

auðvelt að opna fyrir einstaklinga í hjólastól. Handföng og lásar skulu vera í 

80-110 cm. hæð frá jörðu. 

 

• Hvernig er aðgengi að öðrum herbergjum leikskólans, eins og t.d. í sal, inn í 

fundarherbergi og inná skrifstofu leikskólastjóra? 

 

• Er salernisaðstaða fyrir fatlaða? 

 

• Þröskuldar, kantar, hurðir, þrengsli, læsingar og annað sem til fellur 

o Lágmarks breidd dyra á að vera 90 cm. Ef nauðsynlegt er að hafa þröskulda 

(t.d. vegna einangrunar) eiga þeir að vera ávalir og ekki hærri en 2 cm. 

 

2.2.2 Viðtöl 

Oftar en ekki fást bestu svörin frá foreldrum, enda eru það þau sem ganga um leikskólann 

daglega og vita hvað það er sem betur má fara. Haft var samband við móður fjölfatlaðrar 

stúlku sem er á einum leikskólanum og var hún tilbúin að veita viðtal. Einnig var haft 

samband við móður sem á barn á leikskóla og eldra barn sem er í rafmagnshjólastól. Viðtölin 

áttu að varpa ljósi á það hvernig þessum mæðrum fyndist aðgengið vera á leikskólum barna 

sinna.  
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Talað var við þær í sitthvoru lagi og fóru viðtölin fram heima hjá þeim. Umræðupunktar voru 

hafðir til hliðar en viðtölin voru óformleg. Með þeirra leyfi voru viðtölin tekin upp á spólu. 

Eftirfarandi er samantekt á því sem fram kom í viðtölum við mæðurnar Írisi Fannarsdóttur og 

Jóhönnu Kristinsdóttur. 

 

Jóhanna á þriggja ára fjölfatlaða stúlku sem er í leikskólanum Álfheimum. Íris á þriggja ára 

dreng sem var í Álfheimum en hefur nýlega flutt sig yfir á Hulduheima. Svörin tengjast því 

mest þessum tveim leikskólum.  

 

Álfheimar var sá leikskóli sem varð fyrir valinu hjá þeim báðum. Jóhanna hafði verið með 

yngra barn sitt á þessum leikskóla auk þess sem þau búa mjög nálægt honum. Íris hafði 

spurnir af þessum leikskóla frá frænku sinni sem líkað leikskólinn vel. Hún flutti son sinn þó 

um set þar sem þau búa mjög nálægt Hulduheimum. Leikskólarnir voru ekki sérstaklega 

valdir með tilliti til aðgengis. 

 

Þær voru sammála um að það væri fínt að komast í og um Álfheima en þó væri það helst 

fataklefinn sem væri þröngur. Íris sagði að aðallega hefði þurft að passa litlar tásur þegar 

sonur hennar fór með henni á leikskólann, þar sem hjólastóllinn hans er þungur og þrengsli 

stundum mikil. Jóhanna sagði að á meðan dóttir hennar væri svona lítil og létt þá væri þetta 

ekkert mál. Í Hulduheimum hafði sonur Írisar aðeins komið í dyrnar inná deild því þar inni 

væru borð og stólar sem væru fyrir ef hann ætlaði sér að komast um. 

 

Jóhanna gat ekki séð neinar sérstakar hindranir sem verða á vegi þeirra mæðgna dags daglega 

nema kannski útidyrahurðin. Hún er frekar leiðinleg, á pumpu sem skellast á eftir manni. Eins 

og hún sagði, þá er alltaf verið að berjast við einhverjar hurðir. Einnig minntist hún á, þó ekki 

endilega út frá sínu barni, heldur bara almennt fyrir fólk í hjólastól að læsingin á innri 

útihurðinni sé of hátt uppi. Jóhanna myndi vilja sjá útihurðina rafdrifna, að það væri kannski 

hnappur til að ýta á og hurðin myndi haldast opin í smá tíma.  

 

Dóttir Jóhönnu er með stól, stand og setskál á leikskólanum og þessi tæki þarf að geyma þegar 

þau eru ekki í notkun. En fyrir hjálpartæki sem þessi er engin ákveðin geymsla þannig að þau 

eru geymd þar sem pláss er hverju sinni. 
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Þær voru sammála um að viðmót starfsfólks leikskólanna sé mjög gott, allir af vilja gerðir og 

boðnir og búnir til að aðstoða. Íris sagði að í Álfheimum hafi leikskólastjóri verið mjög liðleg 

að færa til hluti og rýma til svo sonur hennar kæmist um, þegar hann kom með á leikskólann. 

Jóhanna var mjög ánægð með starfsfólkið í Álfheimum og starfið þar. Allir kunna á dóttur 

hennar þannig að ef upp koma til dæmis veikindi þá geta allir tekið við og sinnt henni. Einnig 

talaði hún um að þó hún færi á milli deilda þá væri enginn hræddur við að taka á henni. Dóttir 

hennar er tekin með í allt og krakkarnir eru líka dugleg við að passa uppá hana. Hún er ein af 

þeim og þau taka henni eins og hún er. Hún var mjög sátt við allt. 

 

Það sem Íris hafði helst um hindranirnar í Hulduheimum að segja var að gangstéttarnar þar í 

kring mættu vera með fleiri aflíðandi brautum niður. Á gangstéttinni sem liggur fyrir framan 

leikskólann eru aðeins skábrautir niður af henni á sitthvorum enda hennar. Það mættu alveg 

vera fleiri og kannski fyrir framan hvern inngang. Einnig myndi koma sér betur fyrir þau að 

hafa rafmagnshurðaopnara á útihurðinni ef sonur þeirra myndi til dæmis ætla einn á 

leikskólann. Hurðin er það þung að hann á erfitt með að opna hana sjálfur. Hún myndi vilja 

sjá úrbætur á köntunum fyrir framan leikskólann og einnig að bílastæði ætluð fötluðum væru 

merkt. 

 

2.3 Samantekt 

Hér hefur verið greint frá hvernig sú undirbúningsvinna var framkvæmd sem þurfti til að geta 

unnið rannsóknina sem fjallar um aðgengi fyrir hjólastóla að leikskólum á Selfossi. Gerður 

var gátlisti sem byggist á þeim atriðum sem birtast í viðmiðunarreglum rannsóknarstofnunar 

byggingariðnaðarins.  

 

Einnig var talað við mæður tveggja hreyfihamlaðra barna, en annað þeirra er á leikskóla og 

hitt á yngra systkini á leikskóla á Selfossi, til að fá tilfinningu fyrir því hvernig aðgengismálin 

blöstu við þeim sem notendum. Samkvæmt þeirra reynslu er ástandið ekki sem verst en 

niðurstöður rannsóknarinnar svara rannsóknarspurningunni enn betur. 
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3. Niðurstöður 
Í þessum kafla segi ég frá niðurstöðum úr vettvangsathugunum á aðgengi hvers leikskóla fyrir 

sig. Ég byrja á því að kynna hvern leikskóla lítillega, segi frá hvenær þeir voru byggðir, teknir 

í notkun og hvernig fyrirkomulag hússins er. Ég fór og hitti alla leikskólastjórana, fyrst í 

byrjun til að kynna þeim verkefnið og svo aftur eftir að könnun á aðgenginu lauk. Ég spurði 

þær út í þeirra sýn á aðgengi leikskólans og hvort það væri eitthvað sem þær vildu sjá öðruvísi 

eða vildu sjá breytast. Einnig ræddi ég við þær um þeirra viðhorf og skoðanir til fatlaðra 

nemenda á leikskólum og til fatlaðs starfsfólks. Að lokum spurði ég þær hvernig þeim fyndist 

leikskólinn vera í stakk búinn til að takast á við hin ýmsu verkefni sem fylgja hverju barni, 

m.t.t. sérhæfingu starfsfólks og aðbúnaðar. Á eftir hverri kynningu fer ég yfir þá þætti sem 

tilgreindir voru á gátlistanum, hvernig gekk fyrir mann í hjólastól að komast leiðar sinnar 

innan og utan hvers leikskóla, hvaða þættir voru í lagi og hvað það er sem þarf að bæta. 

 

3.1 Glaðheimar 

3.1.1 Kynning 

1. apríl 1968 tók til starfa Leikskóli 

Selfoss, fyrsti leikskólinn á Selfossi. 

Undirbúningur hafði staðið yfir í fjögur 

ár og var Selfosshreppur eigandi 

leikskólans á móti Kvenfélagi Selfoss, 

sem átti 20% hlut. Kvenfélagið skipaði 

leikskóla- og húsnefnd og sá um 

reksturinn með stuðningi frá 

Selfosshrepp. Arkitekt var Marteinn Björnsson, verkfræðingur. Árið 1977 urðu breytingar á 

stjórnarforminu og til varð samstarfshópur sem saman stóð af fjórum fóstrum, sem voru 

forstöðumenn og störfuðu einnig inni á deildum (Leikskólinn Glaðheimar, 2006). 

 

Árið 1979 var nafni leikskólans breytt og var hann nefndur Glaðheimar. Um áramótin 1987-

1988 voru gerðar enn einar breytingarnar á stjórnarformi leikskólans. Samstarfshópurinn var 

lagður niður og einn leikskólastjóri ráðinn (Leikskólinn Glaðheimar, 2006). 
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Húsnæði leikskólans var endurbætt árið 1992, bæði að innan og utan auk þess sem lóðin var 

tekin í gegn nokkru síðar. Arkitektar að þeim breytingum voru Lovísa Cristiansen og Óli G.H. 

Þórðarson. Fram til haustsins 2004 voru Glaðheimar hálfsdagsleikskóli með fjórum deildum, 

tvær fyrir hádegi og tvær eftir hádegi. Þá var fyrirkomulagi hans breytt og byrjað að bjóða 

uppá heilsdagsvistun. 34 börn geta dvalið samtímis á Glaðheimum (Leikskólinn Glaðheimar, 

2006).  

 

Það sem aðstoðarleikskólastjóri myndi helst vilja láta breyta í aðgenginu er þrengslin í 

fataklefanum. Glaðheimar er gamall skóli og kannski ekki auðvelt að breyta miklu en í 

fataklefanum er eyja á miðju gólfinu sem kannski væri hægt að minnka eða breyta. Einnig 

vildi hún sjá skábraut út í garð þar sem krakkarnir fara út en annars er hægt að komast í 

garðinn framan við húsið. Læsingin á hurðinni inn á deild myndi hún líka vilja sjá breytast en 

það er kannski ekki svo auðvelt að finna lausn á því. Jóhanna Guðjónsdóttir (munnleg 

heimild, 12. apríl 2007). 

 

Glaðheimar er ágætlega í stakk búinn til að taka á móti fötluðum nemendum með tilliti til 

fagfólks en það væri ekki hægt að taka inn mikið fatlaða nemendur og er það húsnæðið sem 

stoppar það. Sérkennari starfar tvo daga í viku á leikskólanum. Jóhanna Guðjónsdóttir 

(munnleg heimild, 12. apríl 2007). 

 

3.1.2 Samantekt á aðgengi 

Bílastæði 

Fyrir framan leikskólann Glaðheima er eitt 

sérmerkt bílastæði fyrir fatlaða. Það er staðsett 

fyrir framan hliðið við innganginn og er það 

malbikað. Þegar við fórum að kanna aðgengið var 

snjór yfir öllu og setti það smá strik í reikinginn. 

En Svanur lagði bílnum sínum eins nálægt hliðinu 

og hann komst þannig að leiðin varð aðeins styttri 

og auðveldara að komast frá stæðinu.  
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Leiðin að inngangi 

Eins og áður sagði var snjór yfir öllu og það var 

ekki búið að moka stéttina að útidyrunum. Svanur 

komst ekki frá bílnum að hliðinu vegna snjós og 

spólaði hann bara í snjónum. Við tókum á það ráð 

að ég dró hann að útihurðinni svo við þyrftum 

ekki að fresta þessu. Hann var á öðrum dekkjum 

en vanalega, þessi voru sléttari en þau sem hann 

notar vanalega og taldi hann að hann hefði komist 

þetta á hinum dekkjunum. 

 

Forstofan 

Aðgengið að útidyrunum var mjög gott, enginn 

hár kantur eða læsingar á hurðum. Forstofan var 

rúmgóð og í framhaldi af henni var fataklefinn. 

Hann var mjög lítill og þröngur með föstum bekk 

á miðju gólfi. Svanur komst á milli en með lagni 

þó.  

 

Gangar leikskólans 

Glaðheimar er lítill leikskóli og eru engir sérstakir gangar þar. Þegar komið er í gegnum 

fataklefann kemur maður inn í smá hol eða sal. Hurðin þangað er með læsingu fyrir ofan 

miðju. Þaðan er svo farið inn á deildir, sem eru tvær. Það er rúmt þessa leið en inná deildum 

eru stólar og borð sem væru hindranir fyrir hjólastólafólk.  

 

Leiðin út í garð 

Aðalútgangurinn í garðinn er staðsettur í forstofunni. Þegar út fyrir dyrnar er komið tekur við 

manni pallur sem ekki er hægt að komast niður af í hjólastól. Einnig eru hurðir út í garð inná 

deildum en þar er líka pallur. Þó er hægt að komast út í garð með því að fara út um aðaldyrnar 

og fara í gegnum hlið sem staðsett er að framan. Sú leið er hellulögð og stétt er fremst í 

garðinum en ekki um hann. 
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Önnur herbergi 

Inn á skrifstofu leikskólastjóra er stór og mikill kantur sem 

erfitt er að komast yfir í hjólastól. Eins kantur er líka inná 

salernisaðstöðu barnanna. Inni á skrifstofu leikskólastjóra 

var líka þröngt en það slapp til. Það væri erfitt fyrir 

manneskju í hjólastól að athafna sig þar inni ef fleiri en 

tveir væru þar.  

 

Salernisaðstaða 

Á Glaðheimum er ekkert salerni sem tekur til þarfa 

einstaklinga í hjólastól. Salernisaðstaða fyrir starfsfólk er 

þannig staðsett að mjög þröngt er að komast þangað. Þetta myndi meðal annars aftra fólki í 

hjólastól að geta unnið á Glaðheimum. 

 

3.1.3 Niðurstaða 

Aðgengi fyrir hjólastóla að leikskólanum Glaðheimum er sæmilegt, en húsið er að verða 

fjörutíu ára gamalt. Breytingar voru þó gerðar á því fyrir fimmtán árum. Bílastæði er fyrir 

fatlaða hjá Glaðheimum. Það er merkt með skilti en þó vantar táknmynd á yfirborð stæðis, en 

þannig eiga öll stæði fyrir fatlaða að vera merkt (Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins, 

1999).  

 

Þetta er lítill leikskóli og er því ekki mikið um ganga eða mikla króka og kima þar inni. 

Forstofan er mjög rúm og er það aðallega fataklefinn sem er þröngur og erfitt er þar að komast 

um. Salernisaðstaða fyrir fólk í hjólastólum er engin í Glaðheimum. Inn á skrifstofu 

leikskólastjóra er stór og mikill þröskuldur sem erfitt er að komast yfir en ef þröskuldar verða 

að vera skulu þeir ekki vera hærri en 2 cm samkvæmt Rannsóknarstofnun 

byggingariðnaðarins (1999).   

 

Ekki er aðgengilegt fyrir hjólastóla í garðinn úr húsinu nema farið sé út um aðalinnganginn og 

farið í garðinn um hliðið að framan. Þá tekur við stétt sem liggur aðeins fremst í garðinum 

þannig að ekkert er hægt að fara um garðinn í hjólastól. Stéttin frá bílastæði að inngangi 

leikskólans er ekki upphituð og þar sem snjór var yfir öllu var það helsta hindrunin í 
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rannsókninni. Bílastæði fyrir fatlaða sem og leið að inngangi hússins eiga að vera upphituð 

(Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins, 1999).  

 

3.2 Ásheimar 

3.2.1 Kynning 

Þann 15. mars 1979 gaf bæjarstjórn 

Selfossbæjar starfsfólki 

félagsmálastofnunar Selfoss heimild til 

að kanna þriggja hæða húsnæði í eigu 

bæjarins með það í huga að nýta það 

undir leikskólastarfsemi. Þegar þeirri 

athugun lauk var Lovísa Cristiansen 

arkitekt fengin til að teikna breytingar á 

húsinu þannig að hægt væri að gera það aðlaðandi sem leikskóla. Þessi ákvörðun olli miklu 

fjaðrafoki í sveitarfélaginu. Framkvæmdin þótti of dýr, húsið og staðsetning þess þótti 

óæskileg og óhentug fyrir leikskóla. En ákvörðunin hafði verið tekin og fékk leikskólinn 

nafnið Ásheimar (Leikskólinn Ásheimar, 2006). 

 

Ásheimar voru opnaðir formlega sunnudaginn 24. nóvember 1979 og byrjuðu fyrstu börnin 

daginn eftir. Húsið hafði verið kennarabústaður í mörg ár og þegar miðhæðin var tekin í 

notkun var ennþá búið á efstu hæð hússins. Þegar sú fjölskylda flutti um áramótin var hafist 

handa við að opna þar heilsdagsdeild sem tók til starfa 1. apríl 1980 (Leikskólinn Ásheimar, 

2006). 

 

Þegar Ásheimar voru opnaðir var búið að ráða tvo leikskólakennara, grunnskólakennara og 

þroskaþjálfa. Einnig var annað starfsfólk ráðið til að starfa í samstarfshópi um forstöðu 

leikskólans, auk þess að vera deildarstjórar. 1. júní 1988 var þessu fyrirkomulagi breytt og 

ráðinn leikskólastjóri (Leikskólinn Ásheimar, 2006). 

 

Ásheimar skiptist þannig að á efstu hæðinni er ein deild með 20 nemendur og á miðhæðinni 

eru tvær deildir með 28 börn. Garðurinn er vel gróinn með háum trjám. Í gegnum árin hafa 

orðið miklar breytingar á húsnæðinu, lóðinni og barnafjölda (Leikskólinn Ásheimar, 2006). 
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Húsnæði Ásheimar býður ekki uppá að hægt sé að taka við börnum eða foreldrum sem nota 

hjálpartæki, eins og hjólastóla. Húsið er orðið gamalt og eru mikið um þrengsli og stiga í því. 

Það er ekki búist við því að starfræktur verði leikskóli í þessu húsnæði í mörg ár í viðbót 

heldur verið hann færður í nýtt og betra húsnæði þegar fram líða stundir. Þó er ekki 

nákvæmlega vitað hvenær það verður. Helga Geirmundsdóttir (munnleg heimild, 11. apríl 

2007).  

 

3.2.2 Samantekt á aðgengi 

Leikskólinn Ásheimar er í gömlu íbúðarhúsi á 

þremur hæðum og til þess að komast inn í hann 

þarf að fara niður nokkrar tröppur. Hann er því 

ekki með neitt aðgengi fyrir hjólastóla. Ekkert 

sérmerkt bílastæði er fyrir fatlaða framan við 

húsið. Svanur fór ekki út úr bílnum sínum við 

Ásheima þar sem hann hefði ekki komist nema að 

tröppunum. Fara þarf í gegnum tvö hlið áður en 

komið er að inngangi leikskólans. Hægt er að út í garð þar sem hellulagt er við húsnæðið og 

hring um svæðið. 

 

3.2.3 Niðurstaða 

Í Ásheimum er ekkert aðgengi fyrir hjólastóla þar tröppur taka á móti manni við innganginn. 

Innandyra eru þröngir gangar og stigar sem erfitt væri að koma hjólastól um, ef reynt væri. 

Deildirnar eru litlar og þröngar þannig að ómögulegt er að komast um í hjólastól.  

 

Í lögum um málefni fatlaðra nr. 59/1992 segir að fötluð börn skulu eiga rétt á leikskóladvöl í 

almennum leikskóla. Ásheimar er gamall leikskóli sem innan fárra ára mun flytjast í nýtt 

húsnæði en þangað til er hann ekki í stakk búinn að taka á móti nemendum sem þurfa að nota 

einhver hjálpartæki. Þrátt fyrir það eru fleiri leikskólar á Selfossi en þessi eini og geta þeir 

flestir tekið þá nemendur til sín. Þess vegna kannski viðgengst þetta aðgangsleysi, þrátt fyrir 

að það sé óviðunandi. 

 



 
Aðgengi fyrir hjólastóla að leikskólum Selfossbæjar 

 
 

 
Fríður Sæmundsdóttir 

30 

3.3 Álfheimar 

3.3.1 Kynning 

Fyrsta skóflustungan að byggingu 

Álfheima var tekin 30. október 1987. 

Leikskólinn var svo formlega opnaður 

þann 13. desember 1988. Álfheimar er 

fyrsti leikskólinn á Selfossi sem er 

eingöngu hannaður sem slíkur. Arkitekt 

hússins er Helgi Bergmann Sigurðsson 

og hannaði hann húsið í samráði við 

leikskólafulltrúa sveitarfélagsins (Leikskólinn Álfheimar, 2001). 

 

Húsið skiptist í þrjár álmur. Í austurálmunni eru tvær leikskóladeildir en í vesturálmu ein 

skóladagheimilisdeild sem er nú leikskóladeild. Í miðálmunni er salur, eldhús, þvottahús og 

aðstaða fyrir starfsfólk þ.e. kaffistofa, undirbúnings- og viðtalsherbergi, skrifstofa 

leikskólastjóra, bóka- og leikfangasafn. Hver leikskóladeild skiptist í fimm leiksvæði; þrjár 

leikstofur, leikloft og listastofu. Snyrting fyrir börnin eru inná hverri deild (Leikskólinn 

Álfheimar, 2001).  

 

Þegar húsið var hannað og byggt var gert ráð fyrir tveimur leikskóladeildum og einni 

skóladagheimilisdeild. Fyrstu tvö árin var húsið nýtt sem ein leikskóladeild, ein 

skóladagheimilisdeild og 1. bekkur grunnskólans var í álmu skóladagheimilis. Það var svo 

árið 1994 að forsendur fyrir skóladagheimili breyttust með einsetningu grunnskóla bæjarins 

og tók við skólavistun innan þeirra. Skóladagheimilisdeild leikskólans var þá lögð niður og 

þar með urðu Álfheimar þriggja deilda leikskóli (Leikskólinn Álfheimar, 2001). 

 

Um áramótin 2006 var viðbygging sett við Álfheima sem rúmar eina deild. Hún var tekin í 

notkun í febrúar sama ár. Þetta var sett sem bráðabirgðadeild við húsið og hefur leyfi til 18 

mánaða frá arkitekt Álfheima. Þó hefur byggingin leyfi frá heilbrigðiseftirlitinu til 2010 en 

hitt leyfið þarf að endurnýja. Það er ekki vitað hvenær hætt verður að nota þessa viðbyggingu. 

Ingibjörg Stefánsdóttir (munnleg heimild, 10. apríl 2007). 
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Á næsta ári verða liðin 20 ára frá opnun leikskólans og talaði leikskólastjóri um að ýmislegt í 

aðgenginu væri hægt að bæta. Það sem hún myndi helst vilja sjá breytast er að útihurðirnar 

myndu opnast sjálfkrafa, að það væri hnappur sem hægt væri að ýta á og hurðin myndi 

opnast. Hún vill líka fá betur merkt bílastæði fyrir fatlaða, láta mála á stæðið sjálft og festa 

skiltið upp aftur. Ingibjörg Stefánsdóttir (munnleg heimild, 10. apríl 2007).  

 

Leikskólinn býr orðið yfir heilmikilli reynslu á sviði nemenda með sérþarfir og er oft leitað til 

þeirra um þessi mál. Hingað til hafa flest leikskólabörn með fötlun verið á Álfheimum og var 

það líklega aðallega til komið vegna húsnæðisins. Eldri leikskólarnir voru ekki almennilega 

aðgengilegir fyrir fatlaða, þó að staðan sé önnur í dag þar sem tveir nýjir leikskólar hafi bæst 

við. Leikskólasérkennari með mikla reynslu starfar á Álfheimum og eins hefur leikskólastjóri 

góða reynslu af vinnu með fötluðum. Einnig er þroskaþjálfi að koma til starfa í Álfheimum 

eftir nám. Ingibjörg Stefánsdóttir (munnleg heimild, 10. apríl 2006). 

 

Í Álfheimum starfar einn starfsmaður með þroskahömlun og er það á vegum Svæðisskrifstofu 

málefna fatlaðar á Suðurlandi. Hún hefur starfað þar síðan árið 2005 og var lengi vel tvisvar í 

viku, fjóra tíma í senn. Núna hefur hún aukið við sig og er ellefu og hálfann tíma á viku. 

Leikskólastjóri sér hana alveg fyrir sér í hálfu starfi og það er verið að smá auka við hana. Það 

er meðal annars gert svo að starfsfólkið þróist með og svo hún aðalgist starfinu og staðnum 

vel. Þetta hefur gengið mjög vel og eru hún afar ánægð í Álfheimum. Síðustu fimm ár hefur 

einnig alltaf einhver nemandi af starfsbraut Fjölbrautaskólans verið í Álfheimum, þá einn til 

tvo daga í viku. Í dag er ein stúlka þaðan einn dag í viku á Álfheimum. Ingibjörg Stefánsdóttir 

(munnleg heimild, 10. apríl 2007).  
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3.3.2 Samantekt á aðgengi 

Bílastæði 

Fyrir framan aðalinngangi leikskólans er bílastæði 

fyrir fatlaða. Það liggur skáhalt upp að 

gangstéttinni og er bæði upphitað og hellulagt. 

Bílastæðið var ekki merkt þegar okkur bar að 

garði en skiltið hafði dottið af nokkru áður. 

Steinninn sem skiltið á að hanga er á fremur 

tvíræðum stað og getur verið ruglandi hvar 

bílastæðið er. Steinninn er staðsettur fyrir framan 

stæðið við hliðina á stæðinu sem ætlað er fötluðum. Þar sem snjór var yfir reddaði Svanur sé 

með því að keyra bílinn eins langt að leikskólanum og hann komst, án þess þó að teppa 

umferð að innganginum. Þannig var ekkert mál að komast í snjónum inn. 

 

Leiðin að inngangi 

Leiðin frá bílastæði að inngangi er hellulögð og upphituð. Það var líka búið að moka snjóinn á 

bílastæðinu og framan við húsið sem gerði aðgengið auðveldara.  

 

Forstofan 

Þegar komið er inn í leikskólann er útihurð með 

pumpu. Hún var opin þegar við komum. Fyrir 

innan hana er önnur hurð sem er með læsingu 

aðeins fyrir ofan miðju. Það er frekar þröngt á 

milli þessara hurða og erfitt að mæta öðru fólki.  

 

Gangar 

Þegar komið er inn úr forstofunni er komið inn á gang. Það er ágæt breidd á honum og fínt að 

komast um. Farið er inná tvær deildir í þessum helming leikskólans og liggur gangurinn 

einnig í hinn enda leikskólans, sem og inná skrifstofur og fundarherbergi. 
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Innkoma á deild 

Fataklefinn er frekar lítill og þröngur. Inn í 

honum miðjum er bekkur sem er fastur við gólfið. 

Þó er vel hægt að komast þar framhjá og inn á 

deild. Hurðin inn á deildina er á pumpu en hún er 

ekki svo þung. 

 

 

Leiðin út í garð 

Hægt er að fara út í garð á þremur stöðum. Á einum 

þessara staða, í viðbyggingunni, er trappa niður þannig að 

ekki er hægt að fara þar út í hjólastól. Hinar tvær leiðirnar 

eru í sitthvorum enda hússins og er fínt að fara þar út. Smá 

kantar eru við hurðina út og er aðeins erfiðara að fara yfir 

þá á leiðinni inn þar sem þá þarf að fara upp á þá. Í 

garðinum er hellulagt meðfram húsinu og er upphitað þar. 

Einnig er hellulagður gangstígur í hring um garðinn en 

hann er ekki upphitaður. Hlið er að garðinum og er 

hellulagður gangstígur frá því. 

 

Önnur herbergi 

Gott er að komast inn í íþróttasal leikskólans sem og inn í 

eldhús og starfsmannaaðstöðu. Skrifstofa leikskólastjóra og 

viðtalsherbergi eru staðsett í sama rými og eldhúsið og 

kaffistofa starfsmanna. Það var heldur þröngt að komast að 

skrifstofunni þar sem eldhúsvagn var akkúrat fyrir framan 

hurðina. En hann komst samt inn á skrifstofuna. Þar inni 

var þröngt og er áætlað að eftir sumarfrí leikskólans verði 

búið að breyta uppröðuninni þannig að auðveldara verið að 

komast þangað inn. 
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Salernisaðstaða 

Í Álfheimum er ekki sérmerkt salerni fyrir fatlaða. Starfsmannasalernið er þó ágætlega rúmt 

fyrir hjólastólafólk en þar inni eru ekki þau tæki og tól sem eru inn á sérstökum salernum fyrir 

fatlaða. 

 

Viðbyggingin 

Við Álfheima voru sett sumarhús og einni deild þar bætt 

við. Að þessari viðbyggingu er ekki sérstaklega gott 

aðgengi þar sem að inngangi hennar eru þrjár tröppur og 

hár kantur. Aðgengið út í garð hefur líka að geyma tröppur 

þannig að fara þarf í gegnum aðra deild, bæði til að komast 

inná þessa viðbættu deild sem og út í garð. Skábraut er inn 

á deildina af deildinni við hliðina og er hún frekar brött. 

Hurðin þar er þó rafdrifin þannig að ekki þarf að hafa 

áhyggjur af því að hún skellist á mann.  

 

3.3.3 Niðurstaða 

Í Álfheimum var aðgengið fremur gott nema fyrir utan bráðabirgða viðbygginguna sem sett 

var þar árið 2006. Til að komast þangað inn þarf að fara upp tröppur eða að fara í gegnum 

aðra deild og upp fremur bratta skábraut. Þegar komið er inn á deildina er þar mjög rúmgott 

og gott að komast um. Aðgengið frá henni út í garð er heldur ekki hjólastólavænt eins og 

innkoman. Fara verður út í gegnum aðra deild til að komast út í garð. Þessi niðurstaða er mjög 

athyglisverð þar sem þessi viðbygging var sett við húsið árið 2006 og þrátt fyrir það er 

aðgengið að henni ekki betra en raun bara vitni um. 

 

Í 34. grein í lögum um málefni fatlaðra nr. 59/1992 segir að sveitastjórnir skulu sinna 

ferlimálum fatlaðra með skipulögðum hætti, m.a. með gerð áætlana um endurbætur á aðgengi 

opinberra bygginga og þjónustustofnana. Þar sem þessi viðbygging var sett við leikskólann 

árið 2006 er frekar skrítið að ekki hafi verið betur gert til að hafa húsnæðið aðgengilegt öllum. 

Þó þetta sé bráðabirgðadeild þá veit samt enginn hve lengi hún verður í notkun. 
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Vel var hægt að komast um leikskólann að öðru leyti. Smá kantar við dyrnar út í garð sem án 

efa er hægt að laga en eru samt í minna lagi. Allir neyðarútgangar af deildum eru með háum 

kant niður þannig að sá sem er í hjólastól verður annað hvort að treysta á aðra til að komast út 

eða fara út að framan. Það gæti leitt til þess að sá hinn sami kæmist ekki út. 

 

Ekkert sérmerkt salerni er fyrir fatlaða á Álfheimum en það ætti ekki að vera mikið mál að 

bæta þeim áhöldum við sem þarf til að uppfylla skilyrðin, á salernið sem fyrir er.  

 

3.4 Árbær 

3.4.1 Kynning 

Leikskólinn Árborg var stofnaður 31. mars 

1995. Hann var sérstakur að því leyti að 

hann var samstarfsverkefni Selfossbæjar, 

Sandvíkurhrepps, Ölfushrepps, 

Gaulverjabæjarhrepps og 

Villingaholtshrepps og var því 

rekstraraðili byggðasamlag Árbæjar. Hann 

var staðsettur í gömlu tveggja hæða 

íbúðarhús á Selfossi sem síðar var rifið vegna nýrrar hótelbyggingar. Nafn leikskólans 

breyttist í mars 1999 þegar Sveitarfélagið Árborg varð til og í dag heitir hann Árbær. Í gamla 

Árbæ voru 50 hálfsdagspláss þar sem dvöldust 25 börn fyrir hádegi og svo 25 börn eftir 

hádegi (Leikskólinn Árbær, 2004). 

 

14. júlí 2002 var formlega opnaður nýr Árbær sem rekinn er af sveitarfélaginu Árborg. Hann 

er fjögurra deilda leikskóli þar sem boðið er upp á sex til níu tíma vistun. Hann skiptist í fjórar 

deildir og miðrými. Hver deild hefur þrjú herbergi til sinna umráða ásamt lítilli geymslu og 

snyrtingu fyrir börnin. Í sitthvorum enda hússins eru herbergi sem allar deildirnar skiptast á að 

nota. Annað þessara herbergja er nýtt til listsköpunar en hitt undir byggingakubba og 

hlutverkaleiki. Tveir rúmgóðir fataklefar eru í hvorum enda hússins ásamt salernum. Í 

miðrými er eldhús, þvottahús, ræstigeymsla, kaffistofa, skrifstofa leikskólastjóra, salur, 

undirbúningsherbergi, viðtalsherbergi, salerni fyrir fatlaða og fataklefi og salerni fyrir 

starfsfólk (Leikskólinn Árbær, 2004). 
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Viðbygging var sett við Árbæ eftir áramótin 2006 og eru þar staðsettar tvær deildir. Ekki er 

vitað hve lengi þær verða í notkun. Rannveig Guðjónsdóttir (munnleg heimild, 11. apríl 

2007). 

 

Það sem leikskólastjóri myndi vilja sjá breytast í aðgenginu er að það verði betra að komast út 

í garð. Það eru smá þröskuldar í hurðunum út sem mættu vera lægri. Einnig er ekki gott 

aðgengið að bráðabirgðarhúsunum en þó þau séu aðeins til bráðabirgða þá mætti alveg gera 

þau aðgengilegri. Ef í leikskólann kæmi nemandi í hjólastól myndi leikskólastjóri vilja sjá 

breytingar á lóðinni. Það eru ágætir stígar um garðinn en það er mikil möl sem dreifist um 

stéttina. Hún myndi vilja sjá eitthvað af þessari möl hverfa og fá meiri stétt í staðin svo 

auðveldara verið fyrir hjólastóla að komast um. Rannveig Guðjónsdóttir (munnleg heimild, 

11. apríl 2007). 

 

Í Árbæ starfar einn starfsmaður á vegum Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra á Suðurlandi. Hún 

er eftir hádegi þrjá daga í viku og gengur það rosalega vel. Rannveig Guðjónsdóttir (munnleg 

heimild, 11. apríl 2007). 

 

Ef mikið fatlað barn myndi byrja á Árbæ myndi leikskólastjór vilja ráða inn þroskaþjálfa. 

Sérkennslustjóri er starfandi í Árbæ en hún myndi vilja fá sérhæft starfsfólk til að sinna 

nemanda sem mikla aðstoð þyrfti. Rannveig Guðjónsdóttir (munnleg heimild, 11. apríl 2007). 

 

3.4.2 Samantekt á aðgengi 

Bílastæði og leið að inngangi 

Bílastæði merkt fyrir fatlaða er fyrir framan annann 

innganginn að Árbæ, bæði með skilti og mynd á stæðinu 

sjálfu. Það er hellulagt og upphitað. Skábraut er upp af 

bílastæðinu á gangstéttina og talaði Svanur um að hún væri 

full brött, að hallinn hefði mátt ná lengra úr í stæðið. Frá 

bílastæði að útihurðinni er hellulagt og upphitað.  
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Forstofan 

Útihurðin er á pumpu en er í léttara laginu. Fyrir innan hana er önnur hurð sem hefur 

hurðahúninn ofarlega en þó enga læsingu.  

 

Gangar 

Gangur liggur í gegnum húsið og tengir þannig 

deildarrýmin saman. Á þessum gangi er meðal annars 

skrifstofa leikskólastjóra, salur, salerni og 

starfsmannaaðstaða. Breiddin á ganginum er ágæt en á 

þessum gangi eru geymdir fjórir eldhúsvagnar sem þrengja 

ganginn um a.m.k. helming. Þetta gerir það að verkum að 

ekki er hægt að mætast á ganginu og rétt svo hægt að 

komast um í hjólastól. Svanur þurfti að sýna mikla lagni 

við að komast um ganginn. 

 

Innkoma á deild 

Fataklefarnir eru mjög rúmir og gott að komast um þá. Þar eru bekkir sem eru fasti við gólfið 

en það kemur ekki að sök. Gott er að komast inn á deildirnar.  

 

Leiðin út í garð 

Hægt er að komast út í garð frá fataklefum. Þar er hurð á 

pumpu sem gott er að opna og er smá þröskuldur við hana. 

Meðfram húsinu er hellulagt og er stéttin upphituð. Um 

garðinn er hægt að fara hring á hellulagðri stétt en hún er 

ekki upphituð. Inn á hverri deild og í salnum eru dyr út í 

garð sem ekki eru notaðar daglega heldur eru þetta 

neyðarútgangar. Það vill svo til að allar þessar dyr hafa 

þröskulda og liggja þeir það hátt að ekki væri hægt að fara 

út um þær í hjólastól.  

 

Önnur herbergi 

Aðgengið að skrifstofu leikskólastjóra er ágætt. Eldhúsvagnarnir liggja þar fyrir framan og því 

þarf að sýna lagni til að komast þangað inn. Inn á skrifstofunni sjálfri er mjög rúmgott. Þó er 
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breidd hurðanna inn á skrifstofuna og annarra herbergja á ganginum full mjóar. Svanur komst 

á stólnum inn um þær en það var mjög þröngt. Aðgengið að salnum er mjög gott. Þar inni er 

smá svið en engin skábraut er til upp á það.  

 

Salerni  

Í Árbæ er salerni fyrir fatlaða. Þangað inn er rennihurð sem fer inn í vegginn og tekur því 

hurðin ekkert pláss. Mjög rúmgott er inni á salerninu. 

 

Viðbyggingin 

Eins og við Álfheima er viðbygging við Árbæ sem rúmar 

tvær deildir. Til þess að komast þangað innan húss þarf að 

fara í gegnum eina deild. Frá þeirri deild og upp í 

viðbygginguna er rampur sem er heldur brattur og uppá 

honum er kantur. Það er hætta á að fara aftur fyrir sig þegar 

farið er þangað yfir í hjólastól. Ef koma á inn í 

viðbygginguna að utan er skábraut upp að útihurðinni en 

þar tekur við þröskuldur. Ekki er hægt að fara út í garð í 

þessu hluta leikskólans í hjólastól þar sem fara þarf niður af 

palli þegar út er komið. Annars er ágætt aðgengið að 

deildunum í viðbyggingunni þó að þar sé heldur þröngt. 

 

3.4.3 Niðurstaða 

Í Árbæ er bráðabirgða viðbygging eins og í Álfheimum. Aðgengið að henni er þó eitthvað 

skárra en í Álfheimum en alls ekki nægilega gott. Skábraut er upp að innganginum en 

þröskuldur er við dyrnar. Innangengt er í bygginguna með því að fara í gegnum aðra deild. 

Þar er lítil skábraut með kanti ofan á og er hætta á því að hjólastólinn steypist aftur fyrir sig. 

Þegar inn á deildir er komið í þessari viðbyggingu taka við þröngir gangar og lítil rými. 

 

Mest allt annað aðgengi í Árbæ var til fyrirmyndar. Þó er aðalgangur leikskólans fremur 

þröngur en það er alveg hægt að mætast þar í hjólastól. Hindrunin þar voru matarvagnarnir 

sem geymdir eru á ganginum endilöngum. Við þá þrengdist gangurinn um a.m.k. helming 

þannig að erfitt var að komast um í hjólastól.  
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3.5 Hulduheimar 

3.5.1 Kynning 

Leikskólinn Hulduheimar var formlega 

opnaður í nóvember 2006 þegar 

foreldrum var boðið í sal leikskólans, en 

þá voru ennþá iðnaðarmenn að störfum. 

Fyrstu börnin mættu svo 15. nóvember og 

hófst þá starfsemin. Fleiri börn bættust í 

hópinn í desember og svo aftur í janúar 

2007. Þá voru 105 börn í leikskólanum. 

Kristín Eiríksdóttir (munnleg heimild, 11. apríl 2007).  

 

ARK arkitektar eru arkitektar af húsinu en ásamt þeim komu fleiri fyrirtæki að undirbúningi 

og gerð alls leikskólans. Í Hulduheimum eru sex deildir en aðeins fimm eru í notkun í dag. 

Það er ekki vitað hvenær þessi eina deild verður opnuð, vonandi eftir sumarfrí en þó hefur 

ekkert verið sagt um það ennþá. Í miðrými leikskólans eru skrifstofur, eldhús, viðtalsherbergi, 

kaffistofa og undirbúningsherbergi starfsfólks. Einnig eru þar tvær listasmiðjur, fataherbergi 

starfsfólks og sérkennsluherbergi. Kristín Eiríksdóttir (munnleg heimild, 11. apríl 2007). 

 

Leikskólinn er alveg glænýr og var farið eftir öllum reglugerðum við byggingu hans. Það var 

haft að leiðarljósi að gera nákvæmlega eins og reglugerðin sagði til um. Það helsta sem 

leikskólastjóra finnst vanta í sambandi við aðgengið er að það mætti vera skábraut upp á 

gangstéttina framan við húsið, þar sem kantur er meðfarm því öllu. Einnig vill hún sjá 

merkingar á bílastæðin fyrir fatlaða og fyrir sjúkrabíla. En það er eitthvað sem á eftir að gera. 

Kristín Eiríksdóttir (munnleg heimild, 11. apríl 2007).  

 

Yfir fimmtíu prósent af starfsfólki Hulduheima er fagfólk. Leikskólinn er vel í stakk búinn til 

að takast á við þau verkefni sem fylgja hverju barni, þá bæði með tilliti til starfsfólks og 

aðgengis. Kristín Eiríksdóttir (munnleg heimild, 11. apríl 2007). 
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3.5.2 Samantekt á aðgengi 

Bílastæði 

Við Hulduheima eru tvö bílastæði fyrir fatlaða en 

þau eru ekki merkt. Það var snjór yfir og gátum 

við ekki séð í fljótu bragði hvar þessi bílastæði 

ættu að vera. Eftir nánari skoðun sáum við að 

bílastæði fyrir fatlaða er ætlað í sitthvorum enda 

bílaplansins og liggja þau aflíðandi upp að 

gangstéttinni. Þau eru hellulögð og upphituð. 

Svanur lagði bílnum sínum við hliðina á stæðinu 

en með dekkin upp á kantinum. Hann hefði ekki komist í stæðið þar sem tveir bílar voru 

lagðir fyrir stæðið. Þar sem þessum bílum var lagt eru ekki bílastæði heldur er þetta pláss til 

þess að geta lagt í bílastæðið fyrir fatlaða og getað bakkað þaðan út. En þar sem bílastæðin 

fyrir fatlaða er ekki merkt er ekki furða að fólk átti sig ekki á þessu.  

 

Leiðin að inngangi og forstofan 

Frá bílastæðinu er hellulögð gangstétt og er hún upphituð. Meðfram allri gangstéttinni framan 

við leikskólann er kantur. Það er ekki nema við endana þar sem bílastæðin fyrir fatlaða eru 

sem er aflíðandi upp á gangstétt. Útihurðin er á pumpu og er gott pláss inni að næstu hurð. Sú 

hurð er með hurðahúninn aðeins fyrir ofan miðju og er læsing þar fyrir ofan. Hurðin var þó 

ekki læst þegar við komum. Þessar hurðar eru frekar þungar. 

 

Gangar 

Gangurinn sem liggur í gegnum leikskólann er mjög breiður og rúmur. Það eru engir kantar 

eða þröskuldar inn í nein herbergin þannig að það er mjög gott að komast þarna um í 

hjólastól.  
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Innkoma á deild 

Fataklefinn er mjög rúmur og nóg pláss er þar til að 

komast um. Bekkirnir þar eru lausir svo þeir eru 

ekki að þvælast fyrir. Gott er að komast inná deild 

þó að hurðir þangað inn séu á pumpum.  

 

 

 

Leið út í garð 

Frá fataklefum eru hurðir út í garð sem mjög gott er 

að komast um. Upphituð stétt er meðfram húsinu að 

aftan. Út af deildum og úr sal eru hurðir sem aðeins 

eru notaðar sem neyðarútgangar. Hjá þessum 

hurðum eru ýmist þröskuldar, og hátt niður á 

jörðina eða pallur fyrir framan sem ekki er hægt að 

komast niður af fyrir fólk í hjólastólum. Malbikaður 

gangstígur er um allann garðinn. 

 

Önnur herbergi 

Mjög gott aðgengi er á ganginum og inná skrifstofu 

leikskólastjóra. Hurðir eru rúmar og engir kantar eða önnur 

fyrirstaða. Hurðin inn í sal er breið og fín og einnig er hægt að 

opna hana meira. Inni í salnum er smá svið en ekki er til 

skábraut þangað upp. Þarna inni er líka lítil geymsla sem við 

prófuðum til gamans að fara í og gekk það ágætlega. Þar var 

hurðin þröng en hann komst inn og gat snúið stólnum við.  
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Salerni 

Sérmerkt salerni fyrir fatlaða er í Hulduheimum. Hurðin þar 

inn er eins og í Árbæ, rennd inn í vegginn. Það er mjög 

rúmgott þarna inni. Aðstoðarleikskólastjóri benti okkur á eitt 

sem vantar upp á þarna inni en það er hald til að geyma 

klósettpappírinn á. Hann er því geymdur á hillu uppá vegg, 

bakvið klósettið. Annars var allt fínt þarna inni. 

 

 

3.5.3 Niðurstaða 

Hulduheimar er nýjasti leikskólinn á Selfossi og er aðgengi að honum fyrir hjólastóla mjög 

gott. Það helsta sem þarf að bæta þar er að merkja bílastæði fyrir fatlaða. Þau eru til staðar 

fyrir framan húsið og mjög vel gerð en aðeins er eftir að merkja þau. Einnig mætti bæta 

aðgengið út um neyðardyr leikskólans, setja litlar skábrautir yfir kantana svo að auðvelt sé 

fyrir hjólastóla að komast þar út.  

 

Í skipulags- og byggingalögum nr.73/1997 segir að kröfur séu gerðar til hönnunar mannvirkja 

um meðal annars aðgengi fyrir fatlaða. Við hönnun og byggingu Hulduheima voru þessi lög 

og önnur höfð markviss til hliðsjónar. Útkoman er glæsilegur leikskóli sem er rúmur og án 

óþarfa hindrana í aðgengi sínu. 

 

3.6 Samantekt 

Allir leikskólar Selfossbæjar, fimm talsins, voru heimsóttir og aðgengi fyrir hjólastóla þar 

kannað. Leikskólarnir eru byggðir á tæplega fjörutíu ára tímabili og var sá nýjasti opnaður í 

lok árs 2006. Ætla mátti að aðgengið að þeim væri misjafnt og kom það á daginn. 

 

Það sem kom strax í ljós eftir að hafa heimsótt alla leikskólana var að eftir því sem húsnæðið 

er eldra, því verra er aðgengið. Einnig var aðgengið að þeim leikskólum sem ekki voru 

byggðir sem slíkir lakara. Það kom svo sem ekki mikið á óvart en gaman var að sjá hvort 

eitthvað hafi verið bætt í aðgenginu, þrátt fyrir aldur hússins.  
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Það sem helst var að og var gegnum gangandi á öllum leikskólunum voru þungar hurðirnar. 

Allar útihurðirnar og flestar hurðir inn á deildir eru á pumpum sem eru oft heldur þungar. En 

þær þurfa að lokast og því kannski ekki hægt að hafa þær léttari. Hægt væri að setja 

rafmagnsopnara á útihurðir en eins og Svanur benti á þá verður að taka tillit til þess hve 

margir þurfa að nýta sér það. Það borgar sig kannski ekki að eyða miklum fjármunum í að 

setja upp rafmagnshurðaopnara ef að ekki eru svo margir sem þurfa að nýta sér það.  

 

Annað sem tekið var eftir á öllum leikskólunum var að þær dyr sem kallaðar eru 

neyðarútgangur hafa ekki aðgengi fyrir hjólastóla. Þessar dyr eru oft út af deildum og úr sal. 

Þær hafa það sameiginlegt að engin þeirra liggur slétt út heldur er allsstaðar kantar eða það 

hátt niður að ekki er hægt að komast þar yfir í hjólastól. Stundum er þessu þannig háttað að 

fyrir utan hurðina er pallur sem svo er ekki svo auðvelt að komast niður af.  

 

Merkingar á bílastæðum mættu vera betri. Aðeins á einum leikskólanum var yfirborðsmerking 

á stæðinu sjálfu og einnig þar, ásamt einum leikskóla í viðbót var stæði merkt með skilti. Á 

nýjasta leikskólanum vantaði allar merkingar á bílastæðin fyrir fatlaða. 

 

Sitthvað mætti betur fara í aðgengi leikskólanna svo að fólk í hjólastólum komist ennþá betur 

um þá. Alltaf má gera betur og eins og staðan er í dag í húsnæðismálum leikskóla þá er 

aðgengið ekki að virka. Marga af þeim þáttum sem að voru má með einföldu móti bæta án 

þess að til mikla framkvæmda komi. Dæmi um þetta eru gangar þar sem ýmsir hlutir eru 

geymdir og einnig má létta á pumpum á hurðum.  

 

Einn af þessum fimm leikskólum getur alls ekki tekið á móti hjólastólum en hinir fjórir geta 

það, misjafnlega vel þó. Ef vitað er um nemanda sem notar hjólastól sem er að hefja nám sitt í 

leikskóla eða foreldra sem nota hjólastól þá bara að meta hvaða leikskóli hentar með tilliti til 

þeirra þarfa. Þannig er alveg hægt að komast á móts við þarfir allra barna og fjölskyldna 

þeirra sem rétt eiga á dvöl í leikskóla. 

 

Athyglisvert var að tvær viðbyggingar frá árinu 2006 eru báðar mjög óaðgengilegar og lúta 

ekki gildandi lögum um aðgengi fatlaðra. Það verður að teljast algjörlega óviðunandi þó ekki 

sé nema bara litið til þess hve stutt er síðan þær voru settar upp. 
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Hér að neðan gefur að líta töflu þar sem búið er að draga saman helstu niðurstöður hvers 

staðar með tilliti til rannsóknaspurninga. Einnig kemur fram byggingarár hvers leikskóla sem 

og hvort endurbætur hafa verið gerðar og þá hvenær þær voru gerðar. 

  

Nafn leikskóla og 

byggingarár 

Kemst hjólastóll 

um leikskólann? 

Farið að lögum 

við byggingu? 

Hvernig er 

aðgengið? 

Glaðheimar 
Byggingarár 1968 
Húsnæði endurbætt 
1992 

Að mestu leyti. Þó 
eru nokkrar 
hindranir 

Húsnæðið er gamalt 
en hefur verið 
lagfært með nokkuð 
góðum árangri 

Erfitt að komast út á 
leiksvæði.  
Ófullnægjandi 
salernisaðstaða. 
Þrengsli 

Ásheimar 
Breytt 
íbúðarhúsnæði á 
þremur hæðum. 
Tók til starfa 1979 

Leikskólinn er í 
húsnæði sem byggt 
var sem íbúðarhús 

Breytingar á 
húsnæðinu hafa ekki 
gert það aðgengilegt 
fyrir fatlaða 

Þessi leikskóli er 
algjörlega 
óaðgengilegur fyrir 
fatlaða 

Álfheimar 
Byggingarár 1988 
Viðbygging 2006 

Að mestu leyti. 
Þarna eru nokkur 
smávægileg atriði 
sem auðvelt er að 
laga 

Eldra húsnæðið er 
nokkuð gott en 
viðbyggingin sem er 
mun yngri er verri 

Fremur gott í eldri 
hlutanum en verra í 
viðbyggingunni 

Árbær 
Byggingarár 2002 
Viðbygging 2006 

Að mestu leyti 
greiðfær fyrir 
hjólastól. Þó eru 
nokkur atriði sem 
þyrfti að lagfæra 

Aðalbyggingin er í 
nokkuð góðu lagi en 
erfileikar eru við að 
komast inn og út úr  
viðbyggingunni 

Fremur gott nema til og 
frá viðbyggingu 

Hulduheimar 
Byggingarár 2006 

Mjög auðvelt að 
komast um í 
hjólastól 

Ekki merkt 
bílastæði. 
Þarf að bæta 
neyðarútgang 

Gott aðgengi 
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4. Umræða 
Eins og fram hefur komið hér að framan þá er alltaf hægt að gera betur þó svo að ástandið sé 

ef til vill viðunandi. Aðgengi að byggingum er afar mismunandi og er það óviðunandi að þær 

byggingar sem reistar eru í dag séu ekki hannaðar samkvæmt þeim reglugerðum sem gilda um 

aðgengi fyrir alla. Skólabyggingar eru fyrstu byggingarnar sem allir ættu að hafa greiðann 

aðgang að þar sem við öll erum svo heppin að fá að ganga í skóla. 

 

Það er ekki gott aðgengi fyrir hjólastóla að skólum landsins og er ekki viðunandi fyrir svo 

stórann ríkisrekinn háskóla eins og Háskóla Íslands að aðgengi að honum sé svo ábótavant 

sem raun ber vitni. Það að hópi fólks finnist það vera óvelkomið þangað, aðeins vegna þess að 

það er erfitt fyrir það að komast þar um er óviðunandi. Það eiga allir rétt á menntun og að svo 

lítill hjallur eins og aðgengi geti verið svo stór hindrun í að afla sér meiri menntunar er 

fráleitt. 

 

Grunnskólarnir eru alla jafna betur í stakk búnir til að taka á móti nemendum sínum heldur en 

Háskóli Íslands þegar horft er til aðgengis. Þó er ástandið oft þannig að þar sem helsta þörf 

fatlaðra barna er að efla félagslega þroska sinn og fylgja eftir sínum vinum þá eru 

skólalóðirnar ekki hæfilega aðgengilegar og kemur það einnig fram í rannsókn minni á 

leikskólum. Erfitt getur reynst að taka þátt í þeim leikjum sem fram fara á skólalóðinni en 

ekki þarf að vera mikið mál að bæta aðgengið þar. Horfa þarf betur á þarfir nemenda skólans 

til að komast á móts við hann. Það er svo auðvelt að lenda einn út við vegg og það ætti að 

vera eins auðvelt að taka þátt. 

 

Leikskólar sem hannaðir og byggðir eru í dag ættu vel að geta tekið á móti fólki í hjólastólum, 

allavegana ef farið er eftir þeim reglugerðum sem gilda. Nemendur á leikskólum sem þurfa að 

nota hjálpartæki er kannski auðveldara að aðstoða þó að pláss sé lítið þar sem þau eru léttari 

og meðfærilegri en þau sem eldri eru. Það ætti þó ekki að þurfa að brölta með börnin því þau 

eiga rétt á því að aðgengið sé í lagi.  

 

Ef litið er til þess hvort fólk í hjólastólum gæti starfað á leikskólum Selfossbæjar þá eru 

einungis tveir leikskólar sem til að mynda hafa salernisaðstöðu fyrir fatlaða. Þó er það 

aðallega nýjasti leikskólinn sem er það vel búinn að fólk í hjólastólum gætu starfað þar. 
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Leikskólarnir á Selfossi eru eins misjafnir og þeir eru margir. Eftir að þeir höfðu verið 

heimsóttir af manni í hjólastól þar sem kannað var aðgengi kom í ljós að víða má betur gera. 

En hafa verður í huga að líklega hafa ekki verið sömu byggingareglugerðir í gildi þegar 

leikskólarnir voru byggðir. Á þeim tíma sem til dæmis húsnæði Glaðheima var byggt og 

hannað stóðst það líklega allar þær reglugerðir sem gert var á um, þó að sitthvað vanti uppá í 

dag. En eins og segir í lögum um málefni fatlaðra nr. 59/1992 í grein 34, þá skulu 

sveitastjórnir gera áætlun um endurbætur á aðgengi opinbera bygginga og þjónustustofnana í 

samræmi við ákvæði byggingarlaga og reglugerða og svæðisskrifstofur eiga að koma með 

ábendingar til bygginganefndar sveitarfélagsins á sviði ferlimála. 

 

Þó að aðgengið að þessum fimm leiksólum hafi verið nokkuð gott í fjórum tilvikum var víða 

pottur brotinn. Sem dæmi um atriði sem ekki ætti að vera erfitt að uppfylla þá segir 

Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins (1999) að taka verið tillit til rýmisþarfa einstaklinga í 

hjólastól þegar útbúin eru bílastæði fyrir fatlaða. Þessi bílastæði eiga að vera upphituð og 

merk bæði með staðlaðri táknmynd á skilti og á yfirborði stæðisins. Á öllum leikskólunum, 

utan eins, voru bílastæði fyrir fatlaða. Þau voru öll upphituð og nálægt inngangi leikskólans. 

En það sem var óviðunandi í sambandi við bílastæðin var að á tveim leikskólum vantaði allar 

merkingar. Annar þessara leikskóla var nýjasti leikskóli bæjarins.  

 

Annað það sem var óviðunandi í niðurstöðum rannsóknarinnar var þegar búið var að koma 

fyrir hlutum á göngum og á þeim svæðum þar sem gengið er um. Það þrengir heldur betur 

aðgengið þegar búið er að koma fyrir matarvögnum eða öðrum slíkum hlutum þar sem þeir 

ættu ekki að vera. Þetta er dæmi um það sem auðvelt er að lagfæra og bæta. Einnig er 

fyrirkomulag viðbygginga við tvo leikskólanna óviðunandi, sérstaklega þegar horft er til þess 

að þær voru settar upp árið 2006.  

 

Foreldrar sem rætt var við voru að flestu leyti ánægðir með aðgengið að leikskólum barnanna 

sinna. Þegar barn byrjar á leikskóla og það hefur einhverjar sérþarfir þá er allt gert til þess að 

breyta og bæta það sem til þarf til að koma til móts við þarfir barnsins. Leikskólastjórarnir 

komu allir inn á það að ef til þess kæmi að barn eða foreldri í hjólastól myndi hefja göngu sína 

í leikskólanum þá yrði allt gert til þess að gera leikskólann aðgengilegri. Það er sárt til þess að 

hugsa að alltaf þurfi eitthvað að koma til áður en aðgengið er bætt í staðin fyrir að hafa 

húsnæðið þannig að allir komist þar um. 
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5. Lokaorð 
Aðgengi að leikskólum Selfossbæjar er ekki nægilega gott. Það verður þó að teljast ágætt að 

einstaklingur í hjólastól hafi komist um alla leikskólanna, utan eins, þó sum staðar hafi hann 

þurft að troðast og vanda sig verulega. 

 

Það er mjög fróðlegt að skoða aðgengi að fyrirtækjum og stofnunum. Oft á tíðum eru það lítil 

atriði sem uppá vantar til þess að fólk í hjólastólum geti komist um. Lágir kantar eða 

þröskuldar geta aftrað inngöngu hjólastóla en fáir eru að hugsa um þessi mál fyrr en þeir 

komast í þessar aðstæður sjálfir. Það þarf að hefja máls á aðgengi til þess að fólk vakni og geri 

eitthvað í þessum málum. Fólk sem er í hjólastólum þarf alveg eins mikið að sækja til 

fyrirtækja og stofnana eins og hver annar en með því að hugsað sé út í þau atriði sem gætu 

hindrað inngöngu verður leið þeirra færari.  

 

Enginn leikskólanna á Selfossi er með fullkomlega gott aðgengi en yngsti leikskólinn komst 

þó næst því. Einn leikskólanna var alveg óaðgengilegur og erfitt var að komast í viðbyggingar 

við tvo leikskólanna. Það sem helst vantaði uppá í aðgengi að leikskólunum voru þungar 

hurðar, merkingar á bílastæði fyrir fatlaða, útgangur um neyðarútganga, salernisaðstaða fyrir 

fatlaða og aðgengi að leiksvæðum í garði. Þetta eru atriði sem margir myndu líta á sem 

smáatriði en í augum fólks með hreyfihömlun þá eru þetta atriði sem skipta hvað mestu máli 

fyrir þau til að komast um og teljast fullir þátttakendur í leik og starfi. Það er nóg að ein 

hindrun sé í veginum til að eyðileggja aðgengið. 

 

Um húsnæði leikskóla sem orðin eru gömul skal samkvæmt lögum gera áætlun um 

endurbætur á aðgengi þeirra. Svæðisskrifstofur skulu koma á framfæri ábendingum til 

byggingarnefnda sveitarfélgasins um úrbætur á sviði ferlimála. Svo er það sveitarfélagið sem 

sér um að koma þessum breytingum í framkvæmd. 

 

Í lokin langar mig að enda á setningu sem mér var sögð og segir hún að mínu mati það sem 

segja þarf:  

keðja er aldrei sterkari en veikasti hlekkurinn. 
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