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Dagskrá

• Staða í málaflokkunum

• Framtíðaráskoranir í sameinuðu sveitarfélagi 

• Framtíðarsýn í sameinuðu sveitarfélagi 

• Hvað þarf að varast í sameinuðu sveitarfélagi?

• Hvað viljum við ekki missa?



Skólar, nemendur og starfsfólk

Nemendur
Stjórnun/
kennsla

Aðrir 
starfsmenn

Stöðug.
alls

Reykjahlíðarskóli 37 7 4,8 11,8
Leikskólinn Ylur 18 7 7
Tónlistarskóli Mývatnssveitar 18 0,9 0,9

Stórutjarnaskóli 5,9 5,9
- Grunnskóladeild 37 9 9
- Leikskóladeild 7 2,6 2,6
- Tónlistarskóladeild 32 2 2

Þingeyjarskóli 9,7 9,7
- Grunnskóladeild 70 13,5 13,5
- Leikskóladeildir (2) 25 8,52 8,52
- Tónlistarskóladeild 48 2,1 2,1



Samtölur og skólaakstur

Skólastig Nemendur
Stjórnun/
kennsla

Aðrir 
starfsmenn

Stöðug. 
alls

Grunnskóli 144 29,5 4,8 34,3

Leikskóli 50 18,12 0 18,12

Tónlistarskóli 98 5 0 5

Ótilgreint 15,6 15,6

Samtals 194 52,62 20,4 73,02

Skólaakstur Bílar/leiðir Nemendur Kílómetrar

Reykjahlíðarskóli 1 37 64

Stórutjarnaskóli 5 35 273

Þingeyjarskóli 5 65 236

Samtals 11 137 573



Félagsþjónusta

• Sveitarfélögin Norðurþing, Skútustaðahreppur, 
Þingeyjarsveit, Tjörneshreppur, Svalbarðshreppur og 
Langanesbyggð mynda saman eitt 
félagsþjónustusvæði.

• Félagsþjónusta Norðurþings veitir íbúum allra 
sveitarfélaganna þjónustu samkvæmt samningi.

• Fjölmenningarfulltrúi er starfandi hjá Norðurþingi og 
sinnir svæðinu öllu samkvæmt þjónustusamningi.



Skólaþjónusta

• Sveitarfélögin Norðurþing, Skútustaðahreppur, 
Tjörneshreppur, Svalbarðshreppur og 
Langanesbyggð mynda saman eitt 
skólaþjónustusvæði.

• Skólaþjónusta Norðurþings veitir skólum 
sveitarfélaganna þjónustu samkvæmt samningi.

• Í Þingeyjarsveit er skólaþjónusta á vegum skólanna
• Starfandi sálfræðingur í Þingeyjarskóla

• Samningur við sálfræðing í Stórutjarnaskóla



Tækifæri

• Burðir til að standa að eigin skólaþjónustu
• Spennandi starfsvettvangur fyrir sérhæfða starfsmenn

• Aukið samstarf á milli skólastofnana og skólastjórnenda
• Þróun fjarkennslu
• Valáfangar
• Samnýting sérfræðiþekkingar starfsmanna

• Möguleiki á að samræma heimaþjónustu og efla starfsemina

• Möguleiki á starfsstöð fyrir heimaþjónustu í samstarfi við 
heimahjúkrun HSN
• Möguleiki á samræmingu og samþættingu þjónustunnar



Áskoranir

• Að tryggja jöfn tækifæri á þjónustu

• Vegalengdir og samgöngur
• Mikilvægt að efla og samþætta ungmennastarf á svæðinu

• Skólar sem miðstöðvar félagsstarfs

• Mikilvægt að stuðla að samgangi á milli svæða innan sveitarfélagsins

• Möguleiki á samstarfi við framhaldsskólann á Laugum

• Félagsleg einangrun ungmenna

• Þjónusta við íbúa af erlendum upprunna



Hvað þarf að varast?

• Að jaðarbyggðir verði útundan hvað varðar þjónustu

• Að íbúar af erlendum upprunna einangrist í samfélaginu

• Að of mikil hagræðing komi niður á þjónustu

• Fólksfækkun



Hvað viljum við ekki missa?

• Skólana á öllum skólastigum

• Nærþjónustuna

• Skólaþjónustu og félagsþjónustu

• Sérstöðu og styrk hvers svæðis fyrir sig

• Þjónustuna við eldri borgara



Framtíðarsýn

• Öflugir skólar sem veita góða þjónustu á öllum skólastigum 
• Menntað starfsfólk

• Góðir stjórnendur

• Nýta styrkleika hvers skóla og þá tækni sem í boði er á hverjum tíma

• Að leikskólar, grunnskólar og tónlistarskólar verði áfram á sömu 
starfsstöðvum og nýti styrkleika sína og sérstöðu

• Gott samstarf skólanna til að auka félagslega möguleika barnanna og 
styrkja tengslanet

• Dagvistun fyrir eldri borgara komið á fót í sveitarfélaginu 


