Skýrsla starfshóps um
uppbyggingu leikskóla í
Mosfellsbæ

9.11.2022

Hlutverk starfshóps:
Að móta tillögur og aðgerðaáætlun til næstu
fimm ára um uppbyggingu leikskóla í
Mosfellsbæ í samráði við bæjarráð
og fræðslunefnd.
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Helstu verkefni/viðfangsefni:
1. Greina íbúafjölda með tilliti til fjölgunar barna frá 12
mánaða í Mosfellsbæ næstu fimm árin.
2. Leggja mat á þörf á ungbarnaplássum og
leikskólaplássum til næstu fimm ára.
3. Skoða möguleika á fjölgun barna í núverandi húsnæði
leikskóla/leikskóladeilda við samrekna skóla með tilliti til
stærðar og mögulegra breytinga á húsnæði.
4. Gera staðarvalsgreiningu fyrir aukið húsnæði leikskóla
með tilliti til innviða sem fyrir eru og skipulagslegra þátta.
5. Greina möguleika á að endurskoða hönnun á
fyrirhuguðum leikskóla í Helgafellslandi m.t.t. stærðar og
efnisvals
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Forsendur
• Unnið er út frá fjölda barna með lögheimili í Mosfellsbæ.
• Miðað er við fjölda barna sem hefur náð 12 mánaða aldri
1. september ár hvert.
• Lagt er mat á þörf fyrir dagvistunarúrræði fyrir börn sem
hafa náð 12 mánaða aldri og gert ráð fyrir að þau
séu fjölbreytt.
• Ekki er tekið tillit til fjölgunar íbúa sem mun eiga sér stað
vegna uppbyggingar á Blikastaðalandi á næstu árum
heldur gert ráð fyrir að leikskólamál verði skoðuð
sérstaklega á því svæði þegar það verður tímabært.
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Þörf á ungbarna- og leikskólaplássum næstu fimm árin

Ofangreindar upplýsingar eru fengnar úr útgefinni íbúaspá
Mosfellsbæjar fyrir árin 2023-2026
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Þörf á ungbarna- og leikskólaplássum næstu fimm árin
Tölur miða við forsendur vinnuhóps og útgefna íbúaspá
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Þörf á ungbarna- og leikskólaplássum næstu fimm árin

Áætluð fjölgun um 65
leikskólabörn.
Unnið að hagræðingu í hönnun
leikskóla í HF. Tilbúin til útboðs um
mitt ár.

Áætluð fjölgun um 29 leikskólabörn.
Leikskóli í HF í byggingu.

2023-24

2025-26

2024-25

2026-27

Áætluð fjölgun um 25 leikskólabörn.
Leikskóli í HF boðinn út í síðasta
lagi í janúar.

Áætluð fjölgun um 29 leikskólabörn.
Leikskólinn í Helgafelli tekinn í
notkun.
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Möguleikar á fjölgun barna í núverandi húsnæði
•

Brúarland (50-60)
– Hver er staðan á húsnæði?
– Hvað er hægt að reka stóran skóla þar?
– Athuga innviði eins og eldhús og lóð.
– Fallvarnir, klemmuvarnir, leiktæki við hæfi en miða þarf við 2- 4 ára börn

– Hvenær getur starf hafist?
– Í fyrsta lagi haustið 2023?

•

Hlaðhamrar/Hlíð (15/30)
– Hægt að setja niður viðbótarstofu/r við Úthlíð
– Athuga innviði eins og eldhús og lóð.
– Hvenær getur starf hafist í nýjum stofum?

•

Reykjakot (15)
– Hugmynd að færa bílastæði starfsmanna yfir götuna og setja niður viðbótarstofu þegar
eldhússtofan er endurnýjuð.
– Athuga innviði þ.e. aðallega lóð.
– Hvenær getur starf hafist í nýrri stofu?

•

Leirvogstunga (15)
– Hægt að setja niður viðbótarstofur á lóð.
– Athuga innviði eins og eldhús.
– Hvenær getur starf hafist?
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Staðarvalsgreining fyrir aukið húsnæði leikskóla
• Svæði við Varmárskóla/Bólið
–
–
–
–

Tillaga um leikskólalóð 2.400 fm
Tæki 12-18 mánuði að útbúa lóð
18-24 mánuðir í byggingu
Samtals 2,5-3 ár

• Svæði ofar í Helgafellslandi
–
–
–
–

Tillaga um 4.200 fm lóð
Tæki 36 mánuði að útbúa lóð
18-24 mánuðir í byggingu
Samtals 4,5-5 ár
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Framtíðarmöguleikar
• Ævintýraborg/ harmonikka
– Minni starfseiningar sem hjálpa til við að mæta miklum
sveiflum í fjölda barna.
– Fjölnota rými.
– Getur hjálpað til við sveiflur víðar eins og í
frístundastarfi o.fl.
– Ævintýraborg möguleg td. á lóðinni við Varmárskóla
síðar á Blikastaðalandi
– Kostnaður við færanlegan leikskóla sambærilegur og
við varanlegan skóla

• Ungbarnaleikskóli/smærri einingar (að danskri
fyrirmynd)
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Endurskoðun á hönnun fyrirhugaðs leikskóla í Helgafelli
Helstu niðurstöður hópsins eru eftirfarandi:
– Æskilegast er að halda áfram með áætlanir um að byggja skólann
af því gefnu að hægt sé að draga úr kostnaði.
– Áætlaðar verðhækkanir og þensla á byggingarmarkaði gera það að
verkum að nauðsynlegt er að endurskoða hönnun og verktíma
m.t.t. hagkvæmni.
– Markmiðið er að ná áætluðum kostnaði niður um 15% til að verð
pr.fm. sé sambærilegt og við byggingu leikskóla í öðrum
sveitarfélögum.
– Umhverfissviði og fræðslusviði verði falið að vinna með
hönnuðum að tillögum og útboðsgögn verði útbúin þannig að verkið
verði tilbúið í útboð um leið og markaðsaðstæður verði hagstæðar.
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Möguleikar á að endurskoða hönnun á fyrirhuguðum
leikskóla í Helgafellslandi m.t.t. stærðar og efnisvals
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Færri fermetrar ? fækka úr 13 fm í 11 fm
Breyta ljósgörðum-, umferðar- og stjórnunarrýmum.
Breyta efnisvali og spara
Bjóða út með ákvæði um ávinning verkkaupa og verktaka í
sparnaðartillögum – 50/50 skipting
Betra að bjóða út í janúar/febrúar til að fá betri verð
Lengri verktími lækkar kostnað
Stuttur verktími hækkar kostnað
Endurhönnun mun taka tíma - 5 mánuðir
Markmið að lækka núverandi kostnaðaráætlun um 15%
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Tölfræðiupplýsingar

Þróun fjölda barna í leikskólum í
Mosfellsbæ 2007-2022
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Fræðsluskrifstofa Mosfellsbæjar

Fjöldi barna haustið 2022 með lögheimili í Mosfellsbæ

Hve mörg pláss höfum við í dag október 2022?
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Viðauki

Umsóknir og úthlutun
▪ Mosfellsbær er eitt leikskólasvæði
▪ Tekið er á móti umsóknum allt árið
▪ en þó ekki fyrr en kennitala er komin í þjóðskrá og tilmæli að
barn sé komið með nafn í þjóðskrá

▪ Börn raðast inn eftir fæðingarári og fæðingardegi
▪ Fráflæði úr leikskóla er inn í grunnskólann
▪ Grunnskólinn tekur inn einu sinni á ári heilan árgang í einu.

▪ Í febrúar hefst vinna við að stilla upp þeim umsóknum sem
borist hafa, eftir forgangi (fötlun og barnaverndarmál), aldri
barna, systkinum og hverfum eftir því sem hægt er
▪ inn í þeim hópi eru þau börn sem þegar eru á
ungbarnadeildum þar sem raða þarf þeim inn á almennar
deildir.
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Við úthlutun er rýnt í:
▪ Hve mörg börn eru að fara í grunnskóla?
▪ Hve mörg hafa tilkynnt um fyrirhugaða flutning úr
bæjarfélaginu?
▪ Hve mörg eru ný inn í eldri árganga?
▪ Hve mörg eru á öðru ári (2ja ára) að fara inn á
almennar deildir?
▪ Einn árgangur út – einn árgangur inn

▪ Hve mörg eru á fyrsta ári og hvernig raðast þau eftir
fæðingarmánuðum?
▪ Hve mörg eru að sækja um framlengda leikskóladvöl
vegna flutninga?
▪ Hve mörg eru í sjálfstætt starfandi leikskólum og vilja
vera þar áfram?
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MOSFELLSBÆR

