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Efni:

Krafa foreldrafélags Lágafellsskóla um endurbætur á skólalóð Lágafellsskóla

Foreldrafélag Lágafellsskóla krefst þess að heildarendurbætur á skólalóð Lágafellsskóla verði settar í
algjöran forgang hjá bæjaryfirvöldum og gert verði ráð fyrir því í fjárhagsáætlun að ný og endurbætt
skólalóð Lágafellsskóla verði tilbúin sem allra fyrst.
Hlutverk foreldrafélags Lágafellsskóla er að stuðla að velferð nemenda skólans, samvinnu heimila og skóla
og almennum framförum í skólastarfi. Liður í því er að styrkja menningar- og félagslíf innan skólans. Það
getur foreldrafélagið gert með ýmsum hætti, s.s. með verkefnum sem stuðla að vellíðan og velferð
nemenda og verkefnum sem styrkja skólabraginn.
Að mati foreldrafélagsins spilar aðbúnaður á skólalóðinni mjög stórt hlutverk í líðan og velferð nemenda
sem og í félagslífi skólans. Börnin okkar eru í skólanum á hverjum einasta degi, skólinn er þeirra vinnustaður
og athvarf í frístundum. Hreyfing þeirra í frímínútum og ánægja er gríðarlega mikilvæg fyrir líkamlega og
andlega heilsu þeirra og ætti að vera forgangsmál að passa uppá, í samræmi við áherslur Mosfellsbæjar
um að búa til heilsueflandi samfélag.
Til að ná fram því markmiði að búa til heilsueflandi samfélag þarf að horfa til allra þátta heilsu, þ.e.
líkamlegrar, andlegrar og félagslegrar heilsu og vellíðunar. Foreldrafélag Lágafellsskóla telur að skólalóð
Lágafellsskóla eigi langt í land með uppfylla þær kröfur sem gera skuli til skólalóða í heilsueflandi samfélagi.
Verulegra úrbóta er þörf.
Lítið pláss sem er illa nýtt
Skólalóð Lágafellsskóla er lítt aðlaðandi og óskipulögð. Samkvæmt upplýsingum sem foreldrafélagið hefur
aflað er hver nemandi í Lágafellsskóla með töluvert minna svæði til umráða á skólalóðinni, í fermetrum
talið, heldur en nemendur annarra grunnskóla í sveitarfélaginu. Til nánari glöggvunar er gagnlegt að líta á
eftirfarandi samanburð:

Sýnir þetta að enn ríkari ástæða er til að nýta þetta takmarkaða pláss til hins ítrasta. Að mati
Foreldrafélagsins er svæðið illa nýtt í núverandi ásigkomulagi. Mikill hluti skólalóðarinnar fer í blómaker,
sorpgeymslur og auð svæði þar sem leiktæki hafa verið fjarlægð og engin sett í staðinn. Plássið, sem þegar
er takmarkað, er því illa nýtt. Fjölbreytnin er ekki nægileg og hólfaskipting eftir aldri engin.
Óaðlaðandi og úr sér gengin
Foreldrafélagið bendir á að samkvæmt h. lið 5. gr. reglugerðar um gerð og búnað grunnskólahúsnæðis og
skólalóða nr. 657/2009 telst afmörkuð og skipulögð skólalóð sem gefur fjölbreytt tækifæri til leikja og
annarrar útivistar til nauðsynlegrar lágmarksaðstöðu í grunnskólum. Þá er það jafnframt lögbundinn réttur
nemenda samkvæmt lögum um grunnskóla að fá kennslu við sitt hæfi í hvetjandi námsumhverfi í
viðeigandi húsnæði sem tekur mið af þörfum þeirra og almennri vellíðan. Grunnskóli skal í hvívetna haga
störfum sínum þannig að nemendur finni til öryggis og njóti hæfileika sinna og nemendur eiga rétt á því að
njóta bernsku sinnar í öllu starfi á vegum skólans.
Eins og staðan er í dag eru skólalóðin, leiktækin og annað umhverfi óaðlaðandi og úr sér gengið. Í gegnum
árin hafa ýmis leiktæki verið fjarlægð af skólalóðinni og því miður ekkert komið í staðinn. Í sumar voru þrjú
leiktæki fjarlægð og eftir stendur autt svæði. Nemendur hafa skiljanlega lengi kvartað yfir þessu.

Í þessu horfi veitir skólalóðin nemendum ekki nauðsynlegan innblástur eða hvata til hreyfingar. Í
Lágafellsskóla eru nemendur á aldrinum 6-15 ára. Svo breitt aldursbil kallar á mjög vandaða skólalóð þar
sem hugað er að velferð allra nemenda. Huga þarf sérstaklega að öryggi þeirra yngstu. Í dag eru yngstu
börnin dreifð um illa afmarkaða lóð þar sem auðveldlega er hægt að fara út af lóðinni, út á gangstéttir og
bílastæði. Ómögulegt er að hafa yfirsýn yfir alla lóðina. Unglingarnir okkar þurfa líka útiveru og hreyfingu.
Svo virðist hins vegar sem ekki sé gert ráð fyrir þeim í útiveru í frímínútum. Í staðinn hefur þróunin því
miður verið sú að unglingarnir okkar verja frímínútum í símanum sínum. Þetta er að gerast á sama tíma
og rannsóknir sýna að snjallsímar hafi truflandi áhrif á nám og kennslu og dragi úr beinum samskiptum
nemenda með þeim afleiðingum að þeir þroski síður félagsfærni sína. Þá fer neteinelti meðal nemenda
vaxandi. Við teljum að sporna megi við þessari þróun með því að bjóða nemendum á öllum aldri upp á
krefjandi og skemmtilegri afþreyingu og um leið auka vellíðan og hreysti þeirra.
Öll börn ættu að hafa tækifæri til að stunda fjölbreytta hreyfingu sem þeim finnst skemmtileg og er í
samræmi við færni þeirra og getu. Því miður teljum við skólalóð Lágafellsskóla ekki uppfylla þær þarfir í
dag.

Ekki má heldur gleyma því að fjölskyldur hvaðanæva af landinu sækja Mosfellsbæ heim. Sérstaklega vinsælt
er að heimsækja Lágafellsslaug sem ár eftir ár er valin ein af bestu sundlaugum höfuðborgarsvæðisins.
Foreldrar og börn kjósa oft að eyða tíma við leik á skólalóðum á ferðum sínum um landið og líklega er
skólalóð Lágafellsskóla þar engin undantekning, enda liggur hún við hlið einnar vinsælustu sundlaugar
landsins. Það mætti segja að skólalóðir séu oft andlit sveitarfélaga, frá bæjardyrum barnafjölskyldna séð
að minnsta kosti. Fjölskyldur sem sækja bæinn okkar heim taka eftir því ef vel er að verki staðið umhverfis
grunn- og leikskóla. Það getur haft mikil áhrif á ímynd bæjarfélagsins út á við. Þetta er enn ein ástæða þess
að brýn þörf er á því að taka til hendinni á skólalóð Lágafellsskóla.
Við hvetjum fræðslunefnd og starfsmenn Mosfellsbæjar að gera samanburð á aðbúnaði á skólalóð
Lágafellsskóla við lóðir skóla með sambærilegan nemendafjölda. Foreldrafélagið er sannfært um að
útkoman verði Lágafellsskóla verulega óhagstæð. Einn sparkvöllur kemst t.d. ekki nálægt því að þjóna
þörfum grunnskóla með hátt í 700 nemendur. Eftir því sem foreldrafélagið kemst næst er t.a.m. ekki gert
ráð fyrir að nemendur í 1. og 2. bekk fái afnot af sparkvellinum á skólatíma. Sem dæmi má nefna að við
Ölduselsskóla í Reykjavík, þar sem eru 450 nemendur, eru fjórir fótboltavellir og 2 körfuboltavellir.
Skipulagslegur „bútasaumur“
Foreldrafélag Lágafellsskóla óskaði eftir ráðgjöf Páls Líndals, umhverfissálfræðings, um ástand
skólalóðarinnar og hugmyndir um mögulegar úrbætur. Meðfylgjandi er samantekt hans um hvernig stíga
mætti inn í verkefni sem miðaði að því að bæta gæði skólalóðarinnar. Helstu punktar úr vinnu hans sem
vert er að nefna hér eru eftirfarandi:
- Skólalóðin sem slík hefur aldrei verið skipulögð nema að því marki að hægt sé að uppfylla kröfur
deiliskipulags.
- Fjöldi breytinga, sk. „Bútasaumur“, sem verður til þess að heildarsýnin tapast. Hlutirnir hætta að
virka saman og í sumum tilvikum fara að vinna hver á móti öðrum.
- Bílastæði eru í mjög nánum tengslum við og eru beinlínis „inn á“ leiksvæði skólans.
- Sterkur gönguás myndast milli Hjallahlíðar og íþróttamiðstöðvar gegnum skólalóðina.
Sálfræðileg endurheimt
Í greinargerð Páls Líndals er einnig fjallað um mikilvægi þess að hugað sé vel að því hvernig umhverfi
skólalóðar getur stuðlað að ferli endurheimtar því skólalóðin er stór hluti af hversdagslegu lífi barna og
unglinga. Þá er einnig mikilvægt að umhverfi skóla jafnt utandyra sem innanhúss, sé með þeim hætti að
það ýti undir endurheimt meðal starfsfólks með markvissum og skjótum hætti. Þetta kallast „sálfræðileg
endurheimt“, þ.e. það ferli að endurnýja „batteríin“ í dagsins önn.
Öryggismál
Ástæða er til að hafa miklar áhyggjur af öryggismálum á skólalóðinni. Í fyrsta lagi stendur hún meðfram
stóru fjölförnu bílastæði. Mikil ös og stauðugur straumur bifreiða getur myndast á bílastæðinu við skólann
í tengslum við starfsemi sundlaugarinnar og líkamsræktarstöðvarinnar. Þá fara þar reglulegu um stórar

flutningabifreiðar með vörubirgðir. Göngustígur liggur þvert í gegnum lóðina þar sem ekkert kemur í veg
fyrir hraða umferð reiðhjóla og rafknúinna tækja á skólatíma. Lóðin er illa afmörkuð og ekki örugg fyrir alla
aldurhópa. Erfitt getur verið að hafa eftirlit með öllum nemendum, einkum þeim yngstu.

Líkt og fram kemur í framangreindri greiningu Páls Líndals fyrir foreldrafélagið hafa breytingar á
deiliskipulagi gjörbreytt því jafnvægi sem upprunaleg tillaga að deiluskipulagi gerði ráð fyrir og eru þetta
að mati Páls klassík dæmi um hvernig bútasaumur sem þessi verður til þess að heildarsýnin tapast. Hlutirnir
hætta að virka saman og í sumum tilvikum fara að vinna hver á móti öðrum. Í upphaflegri
deiliskipulagstillögu má af neðangreindri mynd sjá að rökrétt er að láta göngustíginn frá Hjallahlíð (sjá gula
línu) einfaldlega fylgja út mörkum skólalóðarinnar þegar farið er að íþróttamiðstöðinni. Orsakast það af því
að staðsetning skólabyggingar og bílastæða ramma leiksvæði skólans inn með skýrum hætti og þrýsta
göngustíg út fyrir lóðina.

Til vinstri er skissa af flæði gangandi og hjólandi ef uppbygging hefði verið í samræmi við upprunalegt
deiliskipulag. Til hægri er skissa af flæði gangandi og hjólandi miðað við núverandi stöðu.
Af þessu má sjá hvernig breytingar á upprunalegri tillögu að deiluskipulagi hafa smám saman fært
áherslupunkta innan skólalóðarinnar til með þeim hætti að sterkur gönguás myndast milli Hjallahlíðar og
íþróttamiðstöðvar gegnum skólalóðina. Þarna um fara síðan ekki eingöngu gangandi vegfarendur í dag
heldur einnig hraðskreið faratæki, s.s. vespur, rafmagnshlaupahjól og hjólreiðafólk. Engin hindrun er til
staðar til að hægja á slíkri umferð.
Með vísan til þess telur foreldrafélagið mjög brýnt að ráðast í aðgerðir til að afmarka skólalóðina betur.
Ekki eingöngu til að sporna við þessu vandamáli heldur einnig til að mæta kröfum þeirra laga og reglugerða
sem um skólalóðir gilda. Nýverið tók gildi ný reglugerð um öryggi leikvallatækja og leiksvæða og eftirlit
með þeim nr. 1025/2022. Í 7. gr. reglugerðarinnar er fjallað um frágang leiksvæða, aðkomu þess og
umhverfis. Þar kemur skýrt fram að óheimilt sé að staðsetja leiksvæði þar sem ætla má að börnum geti
stafað hætta eða ónæði af umhverfinu svo sem frá umferð, vegna fallhættu, hruns eða hættu á drukknun.
Aðkoma að svæðinu fyrir gangandi, hjólandi og eftir atvikum akandi vegfarendur skal vera þannig að ekki
skapist óþarfa hætta á og við leiksvæðið. Þá segir að umferð vél- og rafknúinna farartækja skuli vera
bönnuð á leiksvæðum utan þess sem nauðsyn krefur, svo sem vegna viðhalds eða endurnýjunar tækja og
búnaðar. Einnig segir að hindra skuli að börn geti hlaupið beint út af leiksvæði þangað sem umferð er.
Skólastjóri Lágafellsskóla, Lísa Greipsson, deilir þessum áhyggjum með foreldrafélaginu og vil að sjálfsögðu
að skólalóðin sé öruggur staður fyrir nemendur og starfsfólk. Lísa veitti foreldrafélaginu leyfi til að hafa
eftirfarandi eftir henni í erindi þessu. Að sögn Lísu sé mikilvægt að hafa góða yfirsýn yfir lóðina svo þeir
sem sinni gæslu eigi gott með að fylgja börnum eftir. Hún óskar þess að lóðin sé betur afmörkuð með
einhverskonar girðingu, það sé öruggara til að hindra aðgang nemenda að umferðargötu/bílastæði. Hún
kveðst hafa óskað eftir því að fá mislæg hlið þar sem göngustígar tengjast inn á skólalóðina til að draga úr

hraða hvers konar farartækja. Líkt og foreldrafélagið vill hún að skólalóðin sé vel nýtt og að hver fermetri
sé skipulagður með leik barna og vellíðan að leiðarljósi, lóðin stuðli að jákvæðum samskiptum nemenda
og að þar geti allir nemendur fundið eitthvað við sitt hæfi. Hún vill að lóðin sé falleg og eftirsótt, bæði á
skólatíma sem og eftir skóla. Hún bendir að sama skapi á að skólinn sé í hjarta hverfisins og skólalóðin eigi
að bjóða börn velkomin hvenær sem er.
Kominn tími til að setja Lágafellsskóla í forgang
Í fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar fyrir árið 2022 var gert ráð fyrir 30 m.kr. í það verkefni að kortleggja ástand
leik- og grunnskólalóða. Samkvæmt upplýsingum sem foreldrafélagið fékk frá starfsmönnum á
framkvæmdasviði Mosfellsbæjar átti í framhaldinu að gera tillögur að úrbótum í samræmi við
forgangsröðun. Með vísan til alls framanritaðs er það mat foreldrafélags Lágafellsskóla að skólalóð
Lágafellsskóla eigi að vera hæsta forgangi í þessu verkefni. Við höfum áhyggjur af því að löngu tímabærar
úrbætur á skólalóð Lágafellsskóla hafi setið á hakanum í fjölda ára vegna uppbyggingar á nýjum
skólahverfum í sveitarfélaginu.
Mikil uppbygging hefur átt sér stað á leiksvæðum og íþróttasvæðinu í hinum enda bæjarins. Skólalóðin við
Lágafellsskóla er stærsta leiksvæðið vestanmegin í bænum en hefur ekki fengið upplyftingu eða
endurbætur í fjölda ára. Úrbætur á Lágafellsskólalóð mega ekki tefjast lengur. Hér vestanmegin í bænum
er enginn Ævintýragarður, ekkert Fell og engin Stekkjarflöt. Skólalóðin er því helsti viðverustaður barna í
hverfinu í útileikjum, ekki eingöngu í frímínútum á skólatíma heldur einnig með vinum og fjölskyldum
sínum í frítíma. Úrbætur á skólalóðinni hefur því mjög breiða samfélagslega skírskotun fyrir allt hverfið í
heild sinni og mun hafa gríðarlega jákvæð áhrif fyrir hverfisbraginn. Aðlaðandi og spennandi skólalóð mun
ýta undir frekari hreyfingu og útiveru hjá íbúum á öllum aldri.
Foreldrafélagið kallar eftir því að fræðslunefnd Mosfellsbæjar beiti sér fyrir því að við gerð
fjárhagsáætlunar Mosfellsbæjar fyrir komandi ár sé tekið mið af framangreindu og geri kröfu um að
fjármagn sé tryggt til að farið sé í heildarendurskoðun á skólalóðinni og gerðar nauðsynlegar úrbætur svo
fljótt sem auðið er. Foreldrafélagið bendir á að það er hlutverk fræðslunefndar að sjá til þess að jafnan sé
fyrir hendi viðeigandi húsnæði fyrir kennslu og annar aðbúnaður, þ.m.t. útivistar- og leiksvæði nemenda,
sbr. e. lið 6. gr. laga um grunnskóla nr. 91/2008. Í f. lið sama ákvæðis segir jafnframt að nefndin skuli hafa
eftirlit með því að ákvæði laga og reglugerða séu uppfyllt og gera tillögur til sveitarstjórnar um úrbætur.
Það er kominn tími til að skólalóð Lágafellsskóla standi undir því nafni að tilheyra heilsueflandi samfélagi,
samfélagi sem setur heilsu og heilsueflingu í forgrunn í allri stefnumótun og þjónustu. Foreldrafélag
Lágafellsskóla kallar eftir því að farið verði í heildstæða endurskipulagningu á skólalóðinni þar sem
markmiðið er að búa til heildstæða skólalóð sem gefur nemendum á ólíkum aldri, tækifæri til fjölbreyttrar
hreyfingar. Mikilvægt er að gæta vel að gæðum og hönnun umhverfisins enda spilar það stóran þátt í
hreyfingu og líkamlegri virkni barna.

Foreldrafélag Lágafellsskóla óskar því eftir því að fá að fylgja erindi þessu eftir með kynningu á fundi
fræðslunefndar.
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