Reykjavíkurþing 2022
Ályktun málefnanefndar skóla- og frístundamála
Almennt
Sjálfstæðisflokkurinn leggur áherslu á gott samstarf og aukið samráð við skóla- og
frístundastjórnendur. Stjórnendur fái svigrúm til að stýra sínum starfseiningum með
ólíkum áherslum. Draga þarf úr miðstýringu skóla- og frístundasviðs og starfseiningum
verði veitt svigrúm til að rækta eigin sérstöðu. Færa mætti þjónustuna úr Borgartúni og
nær íbúunum líkt og reynst hefur vel með stofnun og uppbyggingu þjónustumiðstöðva í
hverfum borgarinnar.
Starfseiningum verði veitt svigrúm til að umbuna sérstaklega fyrir vel unnin störf. Þannig
myndast hvati til umbóta starfs- og skólaþróunar. Auka þarf svigrúm og möguleika
starfsfólks til að sækja sér símenntun í takt við síbreytilegt skólastarf.
Sjálfstæðisflokkurinn leggur mikla áherslu á einstaklingsfrelsi og að hver einstaklingur fái
að njóta sín.
Vinnuaðstaða nemenda og starfsfólks verði í fremstu röð.
Sjálfstæðisflokkurinn leggur áherslu á að styðja skuli betur við einkarekna leikskóla og
grunnskóla, enda eru þeir oft á tíðum reknir með hagkvæmari hætti og með öflugu og
eftirsóknarverðu fagstarfi.
Leikskólamál
Á yfirstandandi kjörtímabili hefur meirihlutinn í Reykjavík ekki tekist á við þær áskoranir
sem leikskólastigið stendur frammi fyrir nú.
Ljóst er að fjölga þarf leikskólakennurum. Þörf er á því að fylgja eftir úttektum sem gerðar
hafa verið til þess að Reykjavíkurborg geti leyst vandann. Dagvistunarúrræði barna verði
tryggð frá 12 mánaða aldri. Stuðlað verði að fjölbreytni í úrræðum og valkostum verði
fjölgað, m.a. með greiðslum til þriðja aðila. Jafnræðis skal gætt milli úrræða þannig að fé
fylgi barni í vistun til þess að hægt sé að koma til móts við misjafnar þarfir barna og
foreldra.
Grunnskólinn
Sjálfstæðisflokkurinn telur að huga þurfi vel að uppbyggingu náms í grunnskóla og færa
það í nútímalegra horf. Tímabært er að endurskoða stefnu grunnskólans, einkum út frá
hugmyndum um skóla án aðgreiningar og jafnrétti til náms.
Sjálfstæðisflokkurinn vill að stutt verði sérstaklega við nemendur með íslensku sem annað
mál, m.a. með því að virkja betur stefnu borgarinnar „Miðja máls og læsis“.
Lesskilningur ungra drengja hefur farið versnandi samkvæmt niðurstöðum rannsókna
undanfarin ár og þarf skólastarfið að taka mið af því. Nemendur í grunnskólum hafa kallað
eftir því að geðrækt verði innleidd í lífsleiknikennslu á grunnskólastigi og Reykjavíkurborg
þarf að bregðast við því.
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Frístundamálin
Sjálfstæðisflokkurinn leggur áherslu á að Reykjavíkurborg bjóði upp á faglegt
frístundastarf þegar skóladegi barna lýkur. Samstarf og samtal milli grunnskólanna,
frístundamiðstöðva og foreldrasamfélags þarf að auka með þarfir nemenda í fyrirrúmi.
Tryggja þarf að frístundastarf skili tilætluðum árangri og mæti faglegum kröfum.
Taka þarf aukið tillit til mismunandi aðstæðna er varðar húsnæði og nemenda- og
starfsmannafjölda þegar ákvarðanir um starfsemi félags- og frístundamiðstöðva eru
teknar. Veita þarf stökum starfseiningum aukið sjálfstæði í ákvörðunum um eigið starf.
Sjálfstæðisflokkurinn vill að frístundastarf sé metið til jafns við starf leik- og grunnskóla
borgarinnar.
Aðstöðumálin
Viðhald skólahúsnæðis þarf að taka til endurskoðunar og tryggja að það sé tekið út
reglulega af hlutlausum aðilum og að stóraukið fjármagn verði sett í viðhald.
Þegar upp koma veikindi barna eða starfsmanna sem geta stafað af myglu eða
rakaskemmdum, skuli Reykjavíkurborg tafarlaust ganga úr skugga um að húsnæði sé
ekki heilsuspillandi. Öryggi og heilsa nemenda og starfsmanna sé ávallt í forgrunni.
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