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Umsögn skólaráðs Hlíðaskóla um skýrslu starfshóps um framtíðarskipan skóla- og
frístundastarfs í Hlíðaskóla, Háteigsskóla, Austurbæjarskóla og Vörðuskóla 

Skólaráð Hlíðaskóla hefur kynnt sér skýrslu starfshóps um framtíðarskipan skóla- og
frístundastarfs í Hlíðaskóla, Háteigsskóla, Austurbæjarskóla og Vörðuskóla. Skólaráðið fagnar
því að farið sé að huga að þessum málum enda orðið brýnt að finna lausnir á húsnæðisvanda
skólanna með sístækkandi nemendahópi. 

Allar þær tillögur sem settar eru fram í skýrslunni fela í sér nýtingu húsnæðis Vörðuskóla, á einu
eða öðru formi. Skólaráð er hugsi yfir því að ekki hafi verið horft með opnari hug til annarra
hugsanlegra möguleika, þ.m.t. nýbygginga. Reykjavíkurborg festi kaup á húsnæði Vörðuskóla
árið 2020 og virðist því sem ákvörðun um staðsetningu safnskóla í því húsnæði hafi þar með
verið tekin. Spyrja má hvort ekki hefði verið eðlilegra að kalla eftir umsögnum hagsmunaaðila
áður en borgin keypti téð húsnæði.

Í skýrslunni kemur fram að í upphafi hafi fleiri sviðsmyndir verið teknar til skoðunar, en þær
teknar út af borðinu í upphafi vinnunnar, vegna óhagkvæmni og of margra ágalla. Skólaráð
kallar eftir nánari skýringum á ástæðum þess að tillaga um að nýta húsnæði
Menntavísindasviðs HÍ við Stakkahlíð (Kennaraháskólann) var ekki tekin til greina við þessa
vinnu. Í fljótu bragði má ætla að eðlilegra hefði verið að festa kaup á húsnæði við Stakkahlíð en
við Skólavörðuholt þar sem þörfin fyrir aukið húsnæði er hvað brýnust í Háteigsskóla og
Hlíðaskóla (sjá mynd 1 hér að neðan sem birt er í skýrslunni). Ennfremur má sjá að í
Austurbæjarskóla er nægt pláss til að hann geti haldist sem heildstæður skóli til ársins 2040 og
því engin þörf á að flytja nemendur hans í aðra skóla.



Skólaráð Hlíðaskóla er ekki mótfallið hugmyndum um safnskóla á unglingastigi og telur marga
kosti við slíkt fyrirkomulag, ef útfærslan er vönduð. Líklegt er að í slíkum safnskóla yrði
fjölbreyttara framboð valgreina og meira félagaval svo eitthvað sé nefnt. Skólaráð setur sig þó
alfarið á móti staðsetningu slíks safnskóla í húsnæði Vörðuskóla og fyrir því eru nokkrar
ástæður sem hér verða taldar. 

1. Ástand húsnæðis.
Húsnæði Vörðuskóla var tekið úr umferð árið 2019 vegna myglu og átti á þeim tíma að
ráðast í viðgerðir en ekkert varð úr því. Í úttekt sem framkvæmd var af Valsberg, ráðgjöf
og þjónusta í september 2020 er áætlað að lagfæringar nemi um 354 milljónum króna.
Ætla má að húsnæðið sé í enn verra standi nú í ársbyrjun 2022. Eins og nýleg dæmi
hafa sýnt getur reynst snúið að uppræta raka og myglu. Hér er því um gríðarstóran
óvissuþátt að ræða og óljóst hver staðan verður ef ekki tekst að uppræta mygluna.

0. Staðsetning.
Vörðuskóli er staðsettur í mikilli fjarlægð frá þeim nemendum sem búa austast í
Hlíðahverfi. Þess má geta að það tekur 37 mínútur að ganga frá Reynihlíð í Suðurhlíðum
að Barónsstíg. Vörðuskóli sem safnskóli á unglingastigi myndi því skapa gífurlegt
ójafnfræði með unglingum í hverfinu m.t.t. búsetu. 

Ætla má að þeir unglingar sem þurfa að ganga í lengri tíma en 10-15 mínútur myndu fara
með bíl í skólann og líklegt er að það væru í mörgum tilvikum foreldrar sem skutluðu
börnum sínum með tilheyrandi auknum umferðarþunga og mengun. 

0. Öryggissjónarmið. 
Gert er ráð fyrir því að húsnæði undir sameiginlega félagsmiðstöð fyrir unglingana yrði
við Vörðuskóla. Þetta myndi þýða að börnin þyrftu að ganga þessa löngu leið seint á
kvöldin (eftir kl. 22) og að megninu til í myrkri enda er myrkur skollið á um kl. 22 frá
lokum ágústmánaðar og fram í miðjan apríl. Við þetta bætist að götulýsing er ekki góð
almennt í Reykjavík eins og nýlegar fréttir sýna. Að auki er þekkt að umtalsverð
fíkniefnasala fer fram á ákveðnum svæðum í hverfinu, þá sérstaklega á Klambratúni. 

Af þeim kostum sem settir eru fram í skýrslunni, telur skólaráð Hlíðaskóla að þriðji valkosturinn,
að “Vörðuskóli verði unglingaskóli fyrir nemendur úr Austurbæjarskóla og Háteigsskóla. Byggt
verði við Hlíðaskóla samkvæmt þörf” sé sá eini sem ráðið getur sætt sig við. Könnun meðal
foreldra í skólanum hefur auk þess leitt í ljós að meirihluti þeirra sem taka afstöðu til þessara
fimm valkosta styður valkost númer þrjú (47.1 %). Rúm 32% telja sig ekki geta sætt sig við neinn
af þeim kostum sem í boði eru. 
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