
Reglur um skólavist grunnskólanemenda með lögheimili í öðrum 

sveitarfélögum en Hafnarfirði og fá skólavist í grunnskólum Hafnarfjarðar 
 
 

 

1 Börn á grunnskólaaldri hvaðanæva af Íslandi geta sótt grunnskóla í Hafnarfirði.  

Til þess að geta verið í grunnskólum Hafnafjarðar þarf barn að vera á grunnskólaaldri með lögheimili í 

öðru sveitarfélagi á Íslandi en Hafnarfirði en það þarf að uppfylla tvö önnur skilyrði: (a) Sveitarfélagið 

þar sem barnið hefur lögheimili í greiðir viðeigandi skólagjöld fyrir námsdvölina til Hafnarfjarðar-

kaupstaðar (sjá lið 5 hér neðar) og (b) skólastjóri viðkomandi grunnskóla hjá Hafnarfjarðarkaupstað 

samþykkir skólavistina. 

 

Forsjáraðilar eru þeir einu sem geta sótt um slíka grunnskólavist fyrir börn sín. 

 

 

2 Sótt um skólavist. 

Forsjáraðilar barns sækja um skólavist í grunnskólum Hafnarfjarðar í gegnum umsóknarform á 

Mínum síðum á vef Hafnarfjarðarbæjar. Umsóknin berst til viðkomandi grunnskóla sem tekur afstöðu 

til umsóknar sem fyrst.  Í umsóknarformi skal sérstaklega tekið á því hvort nemandi hafi fengið 

sérstakan stuðning í sínum fyrra skóla, eftir því sem við á. Og vanti þær upplýsingar í umsókn skal 

óska þeirra sérstaklega áður en umsókn er samþykkt, í tölvupósti til forsjáraðila. 

 

 

3 Samþykki skólastjóra á skólavist. 

Skólastjóri tekur afstöðu til umsóknar, samþykkir eða hafnar. Samþykki grunnskólastjóra er þó alltaf 

með fyrirvara um samþykki lögheimilissveitarfélags um greiðslu skólavistargjaldanna, hvort heldur 

almenns gjalds eða sérstaks gjalds. 

 

Skólastjóri samþykkir skólavist og metur, eins fljótt og eðlilegt getur talist, hvort þörf sér á sérstökum 

hæfnimiðuðum stuðningi hjá nemanda, hvort heldur út frá því að vera í almennum bekk eða sérdeild. 

Skólastjóri sendir viðkomandi sveitarfélagi beiðni um þann sérstuðning til sveitarfélagsins sem um 

ræðir í samræmi við gjaldskrá skrifstofu mennta- og lýðheilsusviðs. 

 

Staðfest skólavist, þ.e. bæði samþykkt skólastjóra og staðfesting viðkomandi sveitarfélags, skal alltaf 

til kynna skrifstofu mennta- og lýðheilsusviðs sem fyrst frá því að skólavist er ljós. 

 

 

4 Staðfesting lögheimilissveitarfélags á skólavist. 

Fái barn með lögheimili utan Hafnarfjarðar samþykkta skólavist er hún með þeim fyrirvara að 

viðkomandi sveitarfélag samþykki greiðslu skóla 

 

 

5 Innheimta skólagjalda, almenns og sérstaks 

Almennt skólagjald er innheimt samkvæmt viðmiðunargjaldskrá Sambands íslenskra sveitarfélaga á 

hverjum tíma (https://www.samband.is/verkefnin/fraedslumal/grunnskoli/grunnskolanam-utan-

logheimilissveitarfelags/).  

 

https://www.samband.is/verkefnin/fraedslumal/grunnskoli/grunnskolanam-utan-logheimilissveitarfelags/
https://www.samband.is/verkefnin/fraedslumal/grunnskoli/grunnskolanam-utan-logheimilissveitarfelags/


Sérstakt skólagjald er innheimt fyrir börn með lögheimili í öðrum sveitarfélögum. Skólastjóri 

viðkomandi grunnskóla sækir um samþykki þess hjá viðeigandi sveitarfélagi sem forsenda aukinnar 

þjónustu við barn. Hið sérstaka gjald skiptist í nokkra þætti, eftir atvikum út frá þjónustu sem barni er 

talin henta í sínu daglega skólastarfi. Þessir þættir eru: 

• Kennslutímar 

• Stuðningstímar 

• Ráðgjafatímar 

 

Hafnarfjörður starfrækir sérdeildir og möguleiki er að börn úr öðrum sveitarfélögum stundi nám í 

þeim. Fast árgjald er í sérdeild og er það einnig tilgreint í gjaldskrá. 

 

Ef Hafnarfjörður þarf að greiða skólavistargjöld í grunnskóla til annarra sveitarfélaga vegna barna 

með lögheimili í Hafnarfirði er sama gjaldskrá lögð til grundvallar og sú sem Hafnarfjörður hefur. 

 

Gjöld sem innheimt eru hjá foreldrum eru utan þessa, t.d. gjald fyrir frístundaheimili og mat. 

 

 

6 Innheimta skólagjalda 

Skrifstofa mennta- og lýðheilsusviðs annast innheimtu allra skólagjalda grunnskóla, hvort heldur 

almenns gjalds og sérstaks gjalds.  

 

Tekjurnar eru bókfærðar tvenns konar, þ.e. almennt skólagjald fer í tekjulykil 04201-0901 en sértækt 

gjald á tekjulykil viðkomandi grunnskóla, þ.e. 042xx-0901 

 

Innheimt er tvisvar sinnum á skólaári, þ.e. fyrir sitt hvora önnina. 

 

 

7 Tilfærsla á lögheimili innan skólaársins og undantekning á innheimtu 

Innheimt er hjá viðkomandi sveitarfélögum í samræmi við breytingu á lögheimili nemanda hjá 

Þjóðskrá þar sem dagsetning skráningar ræður innheimtu, þ.e. innheimt er eftir hlutfalli innan 

skólaársins.  

 

Þó er sú undantekning að nemendur sem færa lögheimili sitt innan sveitarfélaga á 

höfuðborgarsvæðinu eftir að skólaárið hefst, en er í sama grunnskóla sveitarfélags áfram, er ekki 

rukkað til viðkomandi sveitarfélags á því skólaári. Rukkun hefst því á komandi skólaári færist nemandi 

ekki um skóla í Hafnarfjörð aftur. Þetta gildir eingöngu um almenna skólagjaldið en ekki hið sérstaka, 

t.d. ef nemandi fer í sérskóla eða sérdeild. 

 

 

8 Árleg endurnýjun skólavistarumsóknar og innheimta skólavistargjalda 

Sækja skal árlega um staðfestingu á skólavist nemenda í grunnskólum Hafnarfjarðar eigi þeir 

lögheimili utan sveitarfélagsins og senda til viðkomandi sveitarfélags nýjar óskir um sérstakan 

stuðning við barn eins og við á fyrir viðkomandi skólaár. 

 

 

Reglurnar voru samþykktar í fræðsluráði Hafnarfjarðar þann 6. október 2021 og staðfestar í 

bæjarstjórn Hafnarfjarðar þann 14. október 2021. 


