
Kársnesskóli
Framkvæmdir og framtíðin



Stýrihópur

• Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri og formaður hópsins. Björg Baldursdóttir, 
skólastjóri. Sigrún Eyþórsdóttir, fulltrúi kennara. Örn Guðmundsson, fulltrúi 
foreldra. Ingunn Sif Isorena Þórðardóttir, fulltrúi nemenda. Margrét 
Friðriksdóttir, formaður menntaráðs. Auður Sigrúnardóttir, fulltrúi Bjartrar 
framtíðar. Birkir Jón Jónsson, fulltrúi Framsóknarflokks. Bergljót 
Kristinsdóttir, fulltrúi Samfylkingar. Steingrímur Hauksson, fulltrúi 
umhverfissviðs.  Anna Birna Snæbjörnsdóttir, fulltrúi menntasviðs 

• Ragnheiður Hermannsdóttir, deildarstjóri grunnskóladeildar menntasviðs, 
var starfsmaður hópsins og Ingvar Sigurgeirsson, prófessor við 
Menntavísindasvið HÍ, ráðgjafi. Haldin voru málþing með 
nemendum, starfsfólki, foreldrum og nærsamfélagi.



Tímalína verkefnisins

10. Ágúst 2017 var hópurinn skipaður og fundað 9 sinnum. Þann 11.apríl 2018 
var svo samþykkt í bæjarstjórn eftirfarandi tillaga:

,,Bæjarstjórn samþykkir með 11 atkvæðum að veita heimild til að bjóða út
hönnun á nýju skólahúsnæði við Skólagerði og heimild til útboðs á niðurrifi á 
húsnæði Kársnesskóla.“

Hafist var strax handa við að bjóða út niðurrifið sem nú er hafinn undirbúningur 
að. 



Nokkur orð frá nemendaþinginu

„Nemendur voru yfirleitt þeirrar skoðunar að yngstu börnin, eða barnastigið eigi að 
vera í nýbyggingunni.   

Leikvellir og frímínútur skipta nemendur miklu máli. Þeir vilja fleiri og lengri 
frímínútur og góða aðstöðu úti og setja fram óskir um fjölbreytt leiktæki (fleiri rólur, 
trampólín, klifurveggi, fleiri keppnisvelli, aparólu og aðstöðu fyrir hjólabretti).  

Nemendur sjá nýja skólann fyrir sér sem rúmgóðan, litríkan og fallegan. Stofur verði 
bjartar og vel búnar húsgögnum og sófar á göngum.

Nemendur lögðu mesta áherslu á góðan vinnufrið, jákvæð samskipti og hæfilega 
stóra námshópa. Umgengni mátti bæta að dómi nemenda. “ 



Áherslur í forsögninni

• Skólahúsnæðið rís á lóð Kársnesskóla við Skólagerði og verður samrekinn 
leik- og grunnskóli ásamt frístund. Skólinn er ætlaður börnum á aldrinum 
eins til níu ára. Í skólanum á einnig að vera aðstaða fyrir tómstundastarf og 
tónlistarnám. Nýbyggingin verður reist með það fyrir augum að hún nýtist á 
marga vegu, „skólinn sem miðja samfélagsins“. 



Áherslur í forsögninni frh.

• Sveigjanleiki á að vera í forgrunni við hönnun skólans: Lögð er áhersla á að 
hægt sé að breyta húsnæði með fyrirhafnarlitlum hætti samhliða þróun 
starfsins ‒ auðvelt á að vera að opna á milli kennslu-/námsrýma (færanlegir 
veggir). Gert er ráð fyrir miðrýmum sem unnt verði að nota með 
sveigjanlegum hætti, sem og rýmum fyrir minni hópa.



Forsögnin frh.

• Í allri hönnun skólans þarf að gera ráð fyrir þörfum barna frá eins til níu ára 
aldurs. Við hönnun byggingar verði þess gætt að óvissa er um íbúaþróun á 
Kársnesinu og þarf því að vera auðvelt að byggja við skólann ef aðstæður 
krefjast þess. 

• Við skipulag og hönnun skólans skal leitast við að tryggja börnum og 
starfsfólki öruggt og heilsusamlegt vinnuumhverfi og að starfsaðstaða sé í 
hvívetna til fyrirmyndar. 



Hallargarðurinn

Í ár hefur skólinn starfað í Fannborg, 13 lausum kennslustofum á Vallargerðisvelli og 
svo í Kársnesskóla, áður Þinghól = Kársnesskóli á ferð og flugi .

Það rísa 7 lausar stofur til viðbótar í sumar.  Stofurnar sem við vinnum í núna eru 
einstaklega vel hannaðar, hljóðvist er til fyrirmyndar, rýmin eru stór og góð og ég held 
að það sé óhætt að segja að nemendur og kennarar eru sáttir við þessi rými.

Á næsta ári komum við til með að kenna nemendum í 3. -7.bekk í höllunum og einnig 
verður þar staðsettur deildarstjóri ásamt hluta af stoðþjónustu.

Óneitanlega hefðum við viljað meira pláss en við höfum komið okkur ágætlega fyrir.



Framkvæmdir á næstunni

• Breytingar á fyrstu hæð skólans – matsalur stækkaður, vinnurými og mataraðstaða 
kennara stækkuð

• Stofu á fyrstu hæð breytt í tvö rými, annars vegar fyrir hjúkrunarfræðing og svo 
námsráðgjafa

• Skrifstofa skólastjóra færð og aðstoðarskólastjóri fer í stjórnendaálmu

• Loftræsting bætt og gangar á efri hæð lagaðir

• Skápar fyrir unglingastigið settir upp

• Og fleira og fleira og fleira…..



Spurningar velkomnar


