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 Mrn: 1103295  
 
 

1 Krafa um niðurskurð sem ekki var í fjárhagsáætlun ákveðið hvernig yrði framkvæmd, nam 
25,000,000,-.    Tillögur menntasviðs tóku annars vegar til þess að endurnýja ekki 
samning við rekstraraðila Kjarrsins, og sameina Kjarrið og Smárahvamm af 
sparnaðarkröfum voru þá 7 milljónir sem lagt var til að dreifðist á leikskólana 18 í 
samræmi við rýmafjölda. Þessar tillögur voru samþykktar í bæjarráði og bæjarstjórn.  Það 
er ekki búist við frekari sparnaðarkröfu á þessu ári.  

 
2 Það mun verða fullt samráð um það hvernig hver leikskóli kemur til móts við 

sparnaðarkröfur vegna þeirra hluta af 7 milljónunum. Leikskólastjórar munu leggja fram 
tillögur, hver fyrir sinn skóla sem síðan verða yfirfarnar og samþykktar af menntasviði og 
bæjarráði. 

 
3 Tillaga um að endurnýja ekki þjónustusamning við rekstraraðila Kjarrsins var ekki borin 

undir viðkomandi rekstraraðila áður en hún var lögð fyrir bæjarráð. Ástæða þessara 
breytinga er eingöngu hagræðing í rekstri. Kjarrið er minnsta rekstrareining leikskóla í 
Kópavogi og óhagkvæm ein og sér. Kjarrið er auk þess staðsett á sömu lóð og leikskólinn 
Smárahvammur og  því auðvelt að sameina einingarnar. 

 
4 Fulltrúar menntasviðs höfðu samband við fulltrúa foreldraráðs leikskólans Kjarrsins til 

upplýsingamiðlunar þegar tillaga um að endurnýja ekki þjónustusamning við rekstraraðila 
Kjarrsins hafði verið samþykkt í bæjarráði. Tillagan var ekki borin undir foreldraráð áður 
en hún var lögð fyrir bæjarráð. Ástæða þessara breytinga er eingöngu hagræðing í 
rekstri. Kjarrið er minnsta rekstrareining leikskóla í Kópavogi og óhagkvæm ein og sér. 
Kjarrið er auk þess staðsett á sömu lóð og leikskólinn Smárahvammur og  því auðvelt að 
sameina einingarnar. 

 
5 Börn munu halda sínum rýmum og dvalartíma og samsetning barnahópsins verður líkur 

og undanfarin ár.  Nám barnanna eða vellíðan mun ekki verða lakari eftir sameiningu, 
Hugsanlegar breytingar eða þróun verður tekin í fullu samráði við foreldraráð Kjarrsins og 
Smárahvamms og í samráði við starfsmenn Kjarrsins og Smárahvamms.  

 
 
Kópavogi 29. Mars 2011 
Sesselja Hauksdóttir, leikskólafulltrúi.  
 
 


