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Fundur stjórnenda skóla- og frístundasviðs með skólaráðum Vættaskóla og Kelduskóla auk stjórna 

foreldraráða sömu skóla. 

 
Helgi Grímsson sviðsstjóri  fór yfir staðreyndir og tölfræði um nemendafjölda og þróun í hverfinu. Mikil 
fækkun hefur orðið á börnum sérstaklega í Staðahverfi en með þéttingu byggðar er líklegt að einhver 
fjölgun verði í Borgarhverfi á næstu árum. Helgi kynnti hugmynd sem byggir á því að hafa tvo aðskóla 
fyrir nemendur í 1. – 6. bekk og einn unglingaskóla fyrir 7. - 10. bekk í norðanverðum Grafarvogi, 
Frístundaheimili verði í báðum aðskólanna og félagsmiðstöð unglinga verði starfrækt í safnskólanum.  
Þessi hugmynd snertir starfsemi Kelduskóla, Vættaskóla, félagsmiðstöðvarnar Púgyn og Dregyn auk 
frístundaheimilanna Galdraslóð, Ævintýraland, Hvergiland og Brosbæ. Með þessari hugmynd mun 
húsnæði núverandi Kelduskóla -Vík og Vættaskóla- Engi og Vættaskóla-Borgir rúma vel alla þá starfsemi 
sem skóla- og frístundastarf fyrir komandi barnafjölda á næstu árum krefst. Raktar voru ávinningar og 
áskoranir við þessa hugmynd fyrir fundargestum. 
 
Umræður sköpuðust um hugmyndina og voru eftirfarandi minnispunktar skráðir niður:  

• Gönguleið milli hverfa þarf að laga ef af yrði. Laga þarf hjóla- og gönguleiðir og 

strætósamgöngur, mjög mikilvægt í tengslum við breytingar sem þessar ef af verða. 

• Val fyrir unglinga í skólunum er ekki það sama og var lofað í fyrri sameiningum, mikilvægt að 

huga að því.  

• Eru þetta ekki bara eðlilegar hæðir og lægðir í fólksfjölda í hverfunum þ.e. fjölgun í Staðahverfi 

og Víkurhverfi eigi eftir að koma innan nokkurra ára? 

• Hvar ætti nýr safnskóli unglinga að vera? Hvað með að hafa safnskóla f. alla unglinga í 

Grafarvogi var tillaga sem kom fá fulltrúa nemenda á fundinum. 

• Það er góð samkennsla í 1. – 3. bekk í Korpuhluta, mikil ánægja með hana. 

• Almenn ánægja hefur verið með flutning 5. bekkjar úr Vættaskóli - Engi í Vættaskóli – Borgir.  

• Minnt var á þrjár skýrslur sem eru til um skólamál í hverfinu þ.e. frá 2002, 2009 og nýleg ca. 

tveggja-3 þriggja ára. 

• Áhersla var lögð á mikilvægi samtalsins og samráðs við íbúa, foreldra, starfsmenn, nemendur, 

börn og unglinga. 

• Fólk vilji síður flytja í Staðahverfið og að íbúðarverð muni lækka ef þar er ekki grunnskóli. 

• Verður þetta aukið transport f. foreldra í Staðahverfi? Ef af verður mun verður lögð áhersla á 

að það færi skólabíll að morgni, eftir skóla og eftir frístundaheimilstíma frá og til Staðahverfis. 

• Fram komu óskir um að hugmyndin yrði vel kynnt í grenndarsamfélaginu. Mikið atriði væri að 

íbúar fengju góðar upplýsingar og fengju um það að segja hvaða ákvörðun yrði tekin í málinu. 

• Ákveðið að boða til funda sem allra fyrst bæði með starfsfólki skólanna og frístundastarfsins 

og einnig opna foreldrafundi. Þessir fundir verði boðaðir á næstunni. 

 


