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Breytingar á starfsemi með tillit til inntöku barna haustið 2021.
Inntöku er lokið, það hætta 32 börn en inn koma 37 heildarfjöldi barna verður
því 147 og þá eru 3 pláss laus.
Miðað við þá skekkju sem er í aldursdreifingu þá þarf að gera eftir farandi breytingar.
Breytt fyrirkomulag á Hömrum
Börn f. 2016, 42 talsins fara á Berg þau fá skrifstofu aðstoðarskóla-sérkennslustjóra og hálfan salinn.
Aðstoðarleikskóla- sérkennslustjóri fer með sína skrifstofu í sérstuðningsherbergið Hól sem er
Lindarmegin í húsinu.
Börn f. 2017, 25 talsins verða á Gljúfri.
Börn f. fyrrihluta árs 2018, 22 talsins verða á Kletti (laus pláss).
Hér þarfnast breytinga á skiptiaðstöðu.

Inntaka á tvær deildir á Lindum
Börn f. 2019 (6 börn) og 2020 (12 börn) samtals 18 börn á Læk.
Börn f. 2019 samtals 18 börn á Mýri.
Börn f. 2018 (13 Börn) og 2019 (9 börn) samtals 22 börn færast af Læk yfir á Tjörn
Samtals börn í húsinu 147 ((148) á eftir að taka tillit til flutningsbeiðna).
Kostnaðarauki
Skoða þarf búnað með tillit til breyttrar starfsemi. Höldum inni ósk um afnot af skógræktarsvæðinu.
Innkaup á skápum 88.000.kr. (Ikea) og hliðarborði 34.500kr (Rúmfatalager) fyrir skrifstofu.
Mottur – hljóðeinangrandi Ikea 19990 x x6 = 119.940kr.
Geymslubox fyrir teppi og kodda fyrir Hamra fjögur stykki 49.990kr. x 4 =199.960kr.
(Rúmfatalagerinn)
Borð og Stóla Costco felliborð 16.900kr. x 6 = 101.400 kr. stólar 3.990kr. x 18 =71.820kr
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*Óskum eftir að sími og net verði tengt í sérkennsluherbergið Hól, læsing virkjuð í hurð.
* Auka fatahólf á Hömrum úr 80 í 92 og færa fatahengi starfsmanna á Hömrum inn í ræstiherbergi
Hamra.
*Skiptiaðstaða inn á Klett.
*Mála fataherbergi Hamra, ræstiherbergi Hamra, skrifstofu aðstoðarleikskóla- sérkennslustjóra,
sérkennsluherbergi Hól.
*Setja utaná liggjandi læsingu á ræstiherbergi Hamra,setja upp hillur og slár þar inni fyrir fatnað
starfsmanna og ræstivörur þeirra sem ræsta.
* = Ath kostnað hjá Alfreð Þór Alfreðssyni.

Kostnaðarmat AÞA:
Áætlaður kostnaður er kr. 1.150.000-1.200.000.
Inni í því er vinna smiðs vegna tilfærslu á fatahólfum frá Lindum yfir á Hamra.
Málningar- og spartlvinna vegna þessara tilfærslu.
Auk málningarvinnu í annarri ræstikompunni og skrifstofu Guðrúnar.
Uppsetning á fataslá og hönkum inn í ræstikompuna.
Rafmagnsvinna – síma tengill og nettenging inná sérkennsluherbergi Linda (sem átti að vera en er
ekki)

Samantekt
Vinna við rými kr. 1.150.000-1.200.000.
Kostnaður við stöðugildabreytingu leikskólakennara yfir í deildarstjórn kr. 20.000 – 24.000 X 12
mánuðir, þar af fimm mánuðir á þessu fjárhagsári.
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