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Inngangur  
 
Í janúar 2009 fólu Borgarbyggð og Sveitarfélagið Skagafjörður Rannsóknamiðstöð Háskólans á Bifröst 
að gera rannsókn á viðhorfum íbúa í dreifbýli í Borgarbyggð og Sveitarfélaginu Skagafirði til þjónustu 
sveitarfélaganna. Rannsóknin fólst annars vegar í rýnihópum í sveitarfélögunum tveimur og hins 
vegar í viðhorfskönnun meðal íbúa, sem var byggð að hluta á niðurstöðum rýnihópanna. Í könnuninni 
var spurt um afstöðu til samgangna í sveitarfélaginu og ýmissa þátta er varða grunn- og leikskóla, svo 
sem skólaakstur, skólamáltíðir, tómstundir, þjónustu og skiptingu skólahverfa. Sérstök áhersla var 
lögð á að skoða viðhorf í háskólaþorpum í sveitarfélögunum tveimur en markmiðið var að kanna 
samfélagsleg tengsl háskólaþorpanna innan sveitarfélaganna.  
 
Háskólar í dreifbýli eru þrír á Íslandi: Landbúnaðarháskóli Íslands og Háskólinn á Bifröst í Borgarfirði, 
og Háskólinn á Hólum í Skagafirði. Í nágrenni skólana þriggja hefur myndast vísir að byggðakjörnum, 
háskólaþorpum, þar sem nemendur og starfsfólk skólanna býr. Samfélagsgerð háskólaþorpanna er  
frábrugðin bæði sveitasamfélaginu í næsta nágrenni, og þéttbýliskjörnunum sem eru miðstöðvar 
þjónustu og verslunar í sveitarfélögunum. Það er því áhugavert að skoða þessi svæði saman og bera 
saman viðhorf þeirra sem búa í sveitunum í kring við þá sem búa í grennd við í háskólana. Það vekur 
athygli að eitt af því sem kemur fram í könnuninni er að helmingur háskólanema í háskólaþorpunum 
þremur stefnir að því að búa áfram í sveitarfélaginu þar sem skólinn er eftir að útskrift lýkur. Í 
niðurstöðum könnunarinnar sem birtar eru þessari skýrslu kemur einnig fram að flestir íbúa í 
háskólaþorpum búa í leiguhúsnæði samanborið við þá sem búa í dreifbýli sveitarfélaganna. Um 
þriðjungur sagði að þeim gengi illa að ná endum saman fjárhagslega í hverjum mánuði og þar af voru 
flestir á Bifröst en þar á eftir kom Hvanneyri innan Borgarbyggðar. Í Skagafirði virtist ekki vera munur 
á milli dreifbýlis og Hóla á því hversu vel eða illa gengi að ná endum saman.  
 
Þjónustu sveitarfélaga í dreifbýli eru ýmsar skorður settar og oft þarf að fara um lengri veg til þess að  
sækja þjónustu. Á sama tíma gera íbúar kröfu um að gæði þjónustunnar séu ekki minni en í þéttbýli 
og á það sérstaklega við um samgöngur, skóla og ýmsa þjónustu við börn og ungmenni. Það er því 
mikil áskorun til sveitarstjórna að mæta væntingum íbúa á sama tíma og leitað er leiða til 
hagræðingar og hagkvæmni í rekstri sveitarfélaga.  
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Samanteknar niðurstöður úr viðhorfskönnun 
 
 
Um helmingur háskólanema í háskólaþorpunum þremur stefndi annað hvort að því að búa áfram á 
eða í námunda við háskólasvæðið að útskrift lokinni eða að flytja  innan sama sveitarfélags.  
 
Langflestir foreldrar (tæplega 90%) voru ánægðir með grunnskólann sem barnið þeirra var í. Sú 
óánægja sem kom fram var mest meðal foreldra grunnskólabarna í Grunnskólanum austan Vatna á 
Hofsósi (35%), en þar á eftir kom Grunnskóli Borgarfjarðar á Kleppsjárnreykjum (17%). 
 
Samtals sögðust 83,7% vera mjög eða frekar ánægð með skólamáltíð barnsins síns, þar af voru 55,5% 
frekar ánægðir. Foreldrar grunnskólabarna í háskólaþorpum voru hlutfallslega oftar óánægðir með 
skólamáltíðir barnsins, bæði í Borgarbyggð og í Skagafirði. Samtals voru 22,6% íbúa í háskólaþorpum 
mjög eða frekar óánægðir með skólamáltíðir samanborið við 10,6% íbúa háskólaþorpanna þriggja, 
Bifröst, Hóla og Hvanneyri. 
 
Foreldrar grunnskólabarna virtust almennt vera nokkuð ánægðir með þjónustu og aðbúnað skólabíls. 
Afstaða foreldra til þess hvort að sérstakur gæsluaðili auk bílstjóra ætti að vera í skólabílnum skiptist 
nokkurn veginn í tvo jafna hluta, en þó lögðu foreldrar barna í yngri bekkjardeildum (1. til 3. bekkur) 
meiri áherslu á að það samanborið við foreldra sem sem áttu börn í eldri bekkjardeildum (4. til 10. 
bekkur). 
 
Grunnskólabörn á Hvanneyri tóku frekar þátt í tómstunda- og íþróttastarfi samanborið við 
grunnskólabörn á Bifröst eða í dreifbýli Borgarbyggðar. Á Hólum tóku hlutfallslega fleiri börn þátt í 
tómstunda- eða íþróttastarfi samanborið við börn í dreifbýli Skagafjarðar, en munur var þó ekki 
marktækur. 
 
Börn í háskólaþorpum tóku frekar þátt í skipulögðu tómstunda- og íþróttastarfi heldur en börn í 
dreifbýli eða 78,1% á móti 63,4%.  
 
Ekki var munur á ánægju foreldra með framboð tómstunda- og íþróttastarfs á milli sveitarfélaganna 
tveggja, en munur var eftir búsetu innan Borgarbyggðar og þess hvort að foreldrar búa innan eða 
utan háskólaþorps. Tæplega helmingur (48,1%) foreldra á Bifröst var mjög eða frekar óánægður með 
framboðið samanborið við 31,0% Hvanneyringa og 19,4% foreldra í dreifbýli Borgarbyggðar.  
 
Meirihluti foreldra grunnskólabarna (76,2%) sagðist vera mjög eða frekar sáttur við að seinka ferð 
skólabíls heim úr skóla tvisvar í viku vegna tómstunda- eða íþróttastarfs innan veggja skólans. Þegar 
foreldrar voru beðnir um að velja á milli þess að bæta við tveimur ferðum skólabíls eða seinka 
ferðinni tvisvar í viku skiptist afstaðan nokkurn veginn til helminga. 
 
Ferðatími barna í og heim úr skóla var hlutfallslega oftar lengri en ein klukkustund á dag í 
Borgarbyggð samanborið við Skagafjörð, eða í 58,1% tilvika á móti 29,6%.  
 
Þegar foreldrar voru spurðir hvort viðkomandi væri tilbúinn að senda barnið sitt um lengri veg til 
skóla sagðist fimmtungur foreldra vera tilbúinn til þess. Tæplega helmingur foreldra var reiðubúinn 
að íhuga það ef það væri til þess að eiga kost á sérkennslu fyrir barnið (49%) eða til að barnið færi í 
stærri skóla með betri kennslu að þeirra mati (47%). Jafnframt sögðust 41% vera reiðubúin að íhuga 
það ef boðið væri upp á skólaakstur, en eingöngu 11% ef þeir þyrftu að keyra barnið sjálfir í skólann. 
 
Foreldrar barna á Hólum voru hlutfallslega oftar tilbúnir til að íhuga það að senda barnið sitt um 
lengri veg til skóla samanborið við þá sem búa í dreifbýli í nágrenni skólans. Til dæmis sögðust 82% 
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foreldra á Hólum vera reiðubúin að íhuga það til þess að barnið sækti skóla með betri kennslu á móti 
44% þeirra sem búa í dreifbýli.  
 
Nær allir foreldrar leikskólabarna, eða 95,7%, voru mjög eða frekar ánægðir með leikskólann og þar 
af 61,2% mjög ánægðir.  
 
Tæplega 70% íbúa í Borgarbyggð töldu mjög ólíklegt að þeir eða aðrir heimilismenn myndu nýta sér 
daglegar rútuferðir á milli Borgarness og Bifrastar og það voru ekki nema 11,4% sem töldu það vera 
mjög eða frekar líklegt. Greint eftir búsetu sögðu 47,4% Bifrestinga það vera mjög eða frekar líklegt 
og 6,2% íbúa í dreifbýli Borgarbyggðar.  
 
Í Skagafirði var það tæplega þriðjungur svarenda sem taldi það mjög eða frekar líklegt að þeir sjálfir 
eða annar heimilismaður myndu nýta sér daglegar rútuferðir á milli Sauðárkróks og Hóla og þar af 
töldu 10,9% það vera mjög líklegt. 
 
Íbúar í Borgarbyggð voru frekar á því að það væri nauðsynlegt að hagræða með því að fækka grunn-
skólum heldur en íbúar í Sveitarfélaginu Skagafirði.  
 
Lítill stuðningur kom fram við það að börn sem sækja grunnskóla á Hvanneyri, sæki þess í stað 
grunnskóla í Borgarnesi þar sem 80,5% voru því mjög eða frekar andvíg og 19,5% mjög eða frekar 
hlynnt. Meiri stuðningur var við að börn sem sækja grunnskóla á Hvanneyri, sæki þess í stað 
grunnskóla á Kleppsjánrreykjum, þar sem 46,7% voru því mjög eða frekar hlynnt.  
 
Afstaðan til þess að stofnaður væri sjálfstæður grunnskóli á Hvanneyri skiptist nokkurn veginn jafnt. 
Stuðningurinn við að stofnaður væri sjálfstæður grunnskóli á Hvanneyri var mestur meðal 
Hvanneyringa en samtals voru 70,9% því mjög eða frekar hlynnt á móti 13,6% Bifrestinga og 18,2% 
íbúa í dreifbýli Borgarbyggðar.  
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Framkvæmd rannsóknar 
 
Rannsóknin var tvíþætt. Annars vegar voru tveir rýnihópar, einn í hvoru sveitarfélagi fyrir sig og hins 
vegar var lögð könnun fyrir foreldra og aðra íbúa í dreifbýli sveitarfélaganna tveggja.  

Framkvæmd funda með rýnihópum  
 
Haldnir voru tveir fundir rýnihópa, annar í Borgarbyggð (hópur 1) og hinn í Skagafirði (hópur 2). Fyrri 
fundurinn fór fram í húsnæði Háskólans á Bifröst þriðjudaginn 19. febrúar 2009 kl. 20:00 til 21:00 en 
sá síðari í húsnæði Háskólans á Hólum, þriðjudaginn 10. mars 2009 kl. 20:00 til 21:00.  
 
Markmiðið með fundum hópanna var að greina viðhorf foreldra til skólamála og þjónustu 
sveitarfélaganna. Sérstaklega var litið til afstöðu til staðsetningar skóla, þjónustu skólabíla og tóm-
stunda barna.   
 
Í hópunum voru íbúar sveitarfélaganna tveggja sem eiga börn í leik- eða grunnskóla, margir fleiri en 
eitt, og var leitast við að halda jöfnu hlutfalli á milli íbúa háskólaþorpanna og dreifbýlis. Sex 
þátttakendur voru í Borgarbyggðarhópnum og áttu þeir börn í Varmalandsskóla, Laugargerðisskóla og 
Grunnskóla Borgarfjarðar á Hvanneyri og á Kleppjárnsreykjum. Einnig áttu þátttakendurnir börn í 
leikskólunum Andabæ (Hvanneyri) og Hraunborg (Bifröst). Fimm þátttakendur voru í Skagafjarðar-
hópnum og áttu þeir börn í Grunnskólanum austan Vatna á Hólum, Varmahlíðarskóla og leik-
skólanum Tröllaborg á Hólum.  
 
Við boðun þátttakenda í rýnihópana var lögð áhersla á að þar væru bæði íbúar í dreifbýli og íbúar 
háskólaþorpanna. Einnig var lögð áhersla á að þátttakendurnir væru búsettir á sem víðustu svæði og 
helst í öllum þeim skólahverfum sem um var að ræða. Þessum markmiðum var náð fyrir utan það að í 
Skagafjarðarhópnum mætti enginn þeirra íbúa norðan Sleitustaða sem boðað höfðu komu sína.  Í 
hvorn hóp um sig voru boðaðir 12 þátttakendur sem samþykkt höfðu að koma en aðeins hluti þeirra 
mætti og má það hugsanlega skýra með því að fyrir marga er um langan veg að fara. Í skýrslunni er 
nöfnum þátttakenda haldið leyndum. 
 
Það er mikilvægt að hafa í huga við lestur niðurstaðna umræðna í rýnihópunum að fundir rýnihóp-
anna eru fyrst og fremst hugsaðir sem undirbúningur fyrir gerð spurninga í viðhorfskönnuninni. Þeim 
er ætlað að kalla fram hugmyndir og álitamál sem rannsakendum er ekki kunnugt um og draga fram 
skoðanir íbúa á þeim atriðum sem könnunin nær til. Það er ekki hægt að alhæfa um skoðanir allra 
eða meirihluta íbúa út frá umræðum í rýnihópum en hugmyndir sem þar koma fram eru mikilvægar í 
rannsóknarvinnu og undirbúningi könnunar.    
 
Njörður Sigurjónsson stýrði umræðum og skrifaði skýrslu en Sigrún Lilja Einarsdóttir aðstoðaði við 
framkvæmd og afritaði samtölin.  
 
Umræður og dæmi um spurningar í rýnihópum  
 
Umræður í rýnihópunum snérust um viðhorf þátttakendanna til þjónustu sveitarfélagsins tengda leik- 
og grunnskólum; skiptingar skólahverfa, samgöngur við skóla, gæði skóla, skólamáltíðir og tóm-
stundir. Hér fyrir neðan eru dæmi um spurningar sem stuðst var við:  
 
Almennt um gæði skólaþjónustu  

 Eruð þið ánægð með grunnskólann/leikskólann sem börnin ganga í?   

 Hvernig gæti hann orðið betri eða meira við hæfi barnsins?  

 Eru þið ánægð með skiptingu / skipulag skólahverfa í sveitarfélaginu?  
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 Er hægt að hugsa sér að fara um lengri veg fyrir betri skóla?  

Vegalengdir og akstur 
 Hversu langa leið þarf barnið þitt að fara til að sækja skóla?  

 Er það of langt eða hæfilega langt?  

 Hver er hámarksvegalengd á dag?  

 Hvernig er skólaakstri háttað?  

Tómstundastarf og skólamáltíðir  

 Ertuð þið ánægð með fyrirkomulag skólamáltíða?  

 Er boðið uppá tómstundaiðju tengda skólastarfi?  
 Hver er kostnaður þinn við þá þjónustu og hvað má bæta? 

 

Framkvæmd viðhorfskönnunar   
 
Könnunin var lögð fyrir alla íbúa og foreldra leik- og grunnskólabarna í dreifbýli Borgarbyggðar og 
Sveitarfélagsins Skagafjarðar, en samtals voru það 1226 einstaklingar, þar af 296 í Skagafirði og 930 í 
Borgarbyggð. Af þeim sem svöruðu könnuninni sögðust 30 manns ekki vera með fasta búsetu í hvor-
ugu sveitarfélaginu, þar af 8 í Skagafirði og 22 í Borgarbyggð og er endanlegur þýðislisti því 1196, þar 
af 288 í Skagafirði og 908 í Borgarbyggð.  
  
Könnunin var fyrst send út á netinu þann 25.mars 2009 og fram til 14. maí voru sendar þrjár ítrekanir. 
Hringt var í þá einstaklinga sem ekki fannst netfang fyrir. Alls bárust 552 svör, þar af 115 úr Skagafirði 
og 427 úr Borgarbyggð (tafla 1). Heildarsvarhlutfall er 46,2%, en svarhlutfall innan Borgarbyggðar var 
47,0% og 39,9% í Skagafirði. Spurningalistann má sjá í heild í viðauka I.  
 
Tafla 1. Svarhlutfall. 

 
 
 

  

Fjöldi
Svar-

hlutfall

Borgarbyggð 427 47,0%

Sveitarfélagið Skagafjörður 115 39,9%

Samtals 552 46,2%
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Niðurstöður úr rýnihópum  
 

Almennt um gæði skólaþjónustu og skiptingu skólahverfa – Borgarbyggð  
 
Þátttakendur í Borgarbyggðarhópnum voru ánægðir með skólana sem börnin ganga í og voru 
sammála um að málum væri vel fyrir komið í Varmalandsskóla, Laugargerðisskóla, Grunnskóla 
Borgarfjarðar á Hvanneyri og Kleppjárnsreykjum, Andabæ (Hvanneyri) og Hraunborg (Bifröst).  
 

 Ég er mjög sátt við það að minn strákur fari upp á  Kleppjárnsreyki, hann er mjög ánægður þar. 
(Foreldri sem býr á Hvanneyri). 

 Skólastjórinn hjá okkur er menntaður sérkennari – við vorum rosalega heppin að við fengum hann. 
Hún byrjaði á því að gera lesblindupróf á krökkunum – sá þá bara sjálf hvar þau voru stödd – það var 
alveg frábært. (Foreldri sem býr í dreifbýli).  

 Ég er bara mjög sátt, með skólann líka, það gengur mjög vel. (Foreldri sem býr á Bifröst).  
 Það er sjálfsagt styttra fyrir hann að fara á Kleppjárnsreyki, ég geri ráð fyrir því en ég veit ekki hvort 

það er betra, ég þekki ekki skólann þar, hann er mjög ánægður á Varmalandi. (Foreldri sem býr í 
dreifbýli).  

 Hann hafði verið á  Hvanneyri og svo þegar hann var í fimmta bekk þá fór hann á Kleppjárnsreyki og 
það varð alveg viðsnúningur – hann var allt í einu kominn í skóla þar sem var svo miklu meira til og svo 
miklu betri aðstaða – miklu meira skólaumhverfi. (Foreldri sem býr á Hvanneyri). 

Nokkrar umræður sköpuðust um hvort skólahaldi barna í háskólaþorpunum Bifröst og Hvanneyri væri 
betur komið þar í stað þess að börnunum væri ekið til Varmalands annars vegar og að Kleppjárns-
reykjum hins vegar. Almennt voru þátttakendur ánægðir með ástandið. Þátttakendur frá Hvanneyri 
veltu upp þeim möguleika að hafa skólahald sinna barna alfarið á Hvanneyri á sama tíma þótti þeim 
það þó óraunhæfur kostur.  
 

 Ég er mjög sátt þannig, mér finnst náttúrulega, það þurfa náttúrulega alltaf einhver börn að fara með 
skólabíl hvort eð er – það er það eina. Þetta er ekkert voðalega langt ferðalag í skólann miðað við 
marga. (Foreldri sem býr á Hvanneyri). 

 Auðvitað væri best fyrir okkur sem búum á Hvanneyri að það væri áframhald á Hvanneyri. En það er 
náttúrulega engin íþróttaaðstaða á Hvanneyri eins og er uppá Kleppjárnsreykjum. (Foreldri sem býr á 
Hvanneyri). 

 Það er svolítið dýrt að byggja upp kannski á öðrum stað ef aðstaðan er til staðar á hinum staðnum. 
(Foreldri sem býr á Hvanneyri). 

Nokkur óánægja var með aðstöðuna í leikskólanum Hraunborg á Bifröst. 
  

 Hann er nú hálf fúinn þessi skóli, það er fúkkalykt í honum og útileiksvæðið er bara svað og maður er 
að þvo útigalla annan hvern dag, barnið kemur bara eins og leðja heim, og það vantar aðstöðuna. Svo 
er náttúrulega gjaldskráin alveg uppúr öllu þaki, ég er að borga 21 þúsund fyrir eitt barn og ég var að 
borga 12.500, í Reykjavík, samt er ég einstæð móðir í námi. (Foreldri sem býr á Bifröst). 

 

Almennt um gæði skólaþjónustu og skiptingu skólahverfa – Sveitarfélagið 
Skagafjörður   
 
Þátttakendur í Skagafirði voru allir á svæði Grunnskólans austan Vatna. Þeir voru almennt ánægðir 
með skólahald á Hólum en frekar ósáttir við að senda börn sín í skóla á Hofsós. Skólahald á Hólum var 
talið mikilvægt fyrir byggðina þar og þátttakendur í hópnum sem búa í dreifbýli vildu senda börnin í 
skóla á Hólum.  
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 Ég allavegana er bara sátt, mér finnst skólinn bara standa sig bara vel og er mjög ánægð með 
kennarana sem við höfum hérna og er ánægð með minn strák. (Foreldri sem býr á Hólum). 

 Ég vil bara leggja áherslu á að á heildina litið er þetta góður skóli og hefur geysilega þýðingu fyrir þetta 
umhverfi hérna á Hólum og því á sveitarfélagið að hlúa að þessum skóla. (Foreldri sem býr á Hólum). 

Nokkuð neikvæðar umræður sköpuðust um aðstöðu í Grunnskólanum austan Vatna á Hofsósi, þrátt 
fyrir að enginn þátttakendanna í hópnum ætti barn þar. Var helst talað um skort á 
sérkennsluúrræðum, aðstöðuleysi til íþrótta og að ekki væri gert ráð fyrir að börn sem kæmu lengra 
að þyrftu aðstöðu í hádegi. Fannst þátttakendum að nokkuð hallaði á dreifbýlið og Hóla hjá 
sveitarfélaginu og að sveitarstjórn drægi taum Hofsóss þegar kæmi að ákvarðanatöku.    
 

 Þó ég sé ekkert pólitísk þá myndi ég vilja segja að sveitarfélagið á að taka sig upp og byggja upp 
skólann hérna í samræmi við uppbyggingu háskólans á svæðinu, til að efla þjónustuna fyrir nemendur 
og starfsmenn sem eru hérna. Þetta er eini byggðakjarninn í Skagafirði sem kemur til að skipta 
einhverju máli og fólki er að fjölga og við greiðum 5% af útsvarshlutanum bara við sem vinnum hérna 
hjá skólanum. Þannig að ég held að sveitarfélagið ætti aðeins að hugsa sinn gang og byggja upp 
skólann frekar en að rífa hann niður. (Foreldri sem býr á Hólum).  

 Það átti að setja eldri krakkana útá Hofsós og yngri krakkana hingað en Hofsósingar börðu bara í 
borðið og sögðu nei, það er oftast hyllt sem þeir segja, einhvern veginn verður það alltaf ofaná og 
einhvern veginn, ég veit ekki, það eru einhver ítök þar eða hvað veldur því að þeir virðast alltaf fá alltaf 
sínu framgengt. (Foreldri sem býr í dreifbýli). 

Skólinn í Varmahlíð var af hópnum talinn betri kostur fyrir eldri börnin  en aðrir kostir og spunnust 
nokkrar umræður um af hverju það stafaði. Helst voru það gæði kennslunnar og nýjungar í skólastarfi 
sem þátttakendum þóttu eftirsóknarverðar.   
 

 Ég myndi segja bara til sveitarfélagsins að hlúa að þessum skóla og einnig að líta meira til 
Varmahlíðarskóla, skoða og sjá hvað hefur verið að gerast þar, af hverju er hann að standa sig svona 
vel og hvernig hefur hann gert það og nota hann sem fyrirmynd fyrir hina skólana í Skagafirði. (Foreldri 
sem býr í dreifbýli). 

 Gæði Varmahlíðaskóla hafa mælst býsna góð og eru ofarlega á landsvísu en síðri á Hofsósi en auðvitað 
er það ekkert óbreytilegt og það er náttúrulega aðrar áherslur á kennslu og skólastjórnun og annað 
slíkt sem má bæta á Hofsósi en ég held að það megi segja stutt og varlega að gæði Hólaskóla eru býsna 
góð fyrir yngri börnin en verða of fá þegar ofar dregur og það er ekkert raunhæft að hugsa sér að fá 
hér kennslu alveg uppúr. (Foreldri sem býr á Hólum).  

 Auðvitað hefði maður viljað sjá það að það væri möguleiki á að koma eldri börnunum hér í Varmahlíð 
en fjarlægðin er það mikil að það er varla gerlegt að keyra þau. (Foreldri sem býr á Hólum). 

Það var talinn kostur hversu persónulegt samband myndaðist í litlum skólum en hópurinn var 
sammála um að ekki mætti kenna of breiðum aldurshópum saman í deild.    
 

 Að sjálfsögðu hefði ég viljað að hægt væri að barnið hefði sína grunnskólagöngu hér á svæðinu en það 
sem við horfum fram á er að bekkirnir eru svo óskaplega litlir. (Foreldri sem býr í dreifbýli). 

 Þegar það er orðinn svona breiður aldurshópur, til dæmis frá fyrsta til þriðja bekk þá er það orðið 
erfitt. (Foreldri sem býr á Hólum).  

 Ég held að skólinn hérna á Hólum sé mjög góður og hafi verið það síðastliðin ár. Það hefur verið 
ákveðinn styrkleiki fyrir yngri börnin til að koma í skólann að hann sé ekki mjög stór og þá er hægt að 
sinna hverjum einstakling betur. En svo þegar þau eldast þá virðist félagsþörfin vaxa. (Foreldri sem býr 
á Hólum).  
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Vegalengdir og akstur – Borgarbyggð 
 
Þátttakendur í hópnum voru ánægðir með fyrirkomulag skólaaksturs á sínu svæði í Borgarbyggð. 
Rætt var um gæslu í bílum, sætaskipan, viðmót bílstjóra, áreiðanleika ferða og öryggi, og jákvæðar 
umræður voru um þessa þætti. Þó foreldrar vildu ekki að börn sín eyddu of löngum tíma í skólaakstur 
á dag sættu þeir sig við það þegar um sveitaskóla er að ræða, sem þeir voru ánægðir með, og höfðu 
ekki áhuga á að breyta núverandi ástandi. Þó var munur á þeim sem bjuggu í dreifbýli og í 
háskólaþorpunum, en seinni hópurinn setur meiri fyrirvara við langar ferðir.      
 

 Já, mér finnst 15-20 mín, ekki mega vera mikið meira en eins og þetta er núna. (Foreldri sem býr á 
Bifröst). 

 Mér finnst það skipta svolítið miklu máli á hvaða aldri börnin eru. Mér finnst þetta hámark hjá minni 
stelpu, mér finnst það einhvern veginn. Ég er reyndar að kynnast skólakeyrslu í fyrsta skipti. Börn sem 
alast upp í sveit þekkja þetta og finnst þetta ekkert mál en mér fannst þetta dálítið mikið mál til að 
byrja með þegar ég kom hingað. (Foreldri sem býr á Bifröst).  

 Strákurinn sem ég er með er klukkutíma í rútunni. Það er af því að hann er sóttur fyrst og skilað síðast 
og er eina klukkustund hvora leið. (Foreldri sem býr í dreifbýli). 

 Það eru svona þrjú korter, alls ekki meira en klukkutími. Já, þessi litlu þau sofna iðulega á heimleiðinni 
held ég. (Foreldri sem býr í dreifbýli). 

 Það hefur oft verið talað um hvort ætti ekki að keyra þau í Borgarnes, það er í rauninni styttra en ég 
persónulega er hlynntari því að þessir krakkar fari upp á Kleppjárnsreyki, verði í sveitaskóla. Annars 
væri meiri losarabragur á því ef þau færu niður í Borgarnes, það er ekki eins mikið utanumhald. 
(Foreldri sem býr á Hvanneyri). 

 

Vegalengdir og akstur – Sveitarfélagið Skagafjörður   
 
Þátttakendur í hópnum voru almennt nokkuð ánægðir með fyrirkomulag skólaaksturs á sínu svæði í 
Sveitarfélaginu Skagafirði. Rætt var um gæslu í bílum, sætaskipan, viðmót bílstjóra, áreiðanleika ferða 
og öryggi. Jákvæðar umræður voru um þessa þætti en þó höfðu þátttakendur nokkrar áhyggjur af 
öryggi í akstri.  
 

 Gemsasambandið er ekki nægjanlegt hérna uppfrá, bílstjórinn gæti ekki hringt á ákveðnum stöðum, ef 
það kæmi eitthvað uppá. (Foreldri sem býr í dreifbýli). 

Skólaakstur var ekki talinn sérstakt vandamál í Skagafjarðarhópnum og þátttakendur litu á það sem 
gefinn hlut að börn í dreifbýli þyrftu að aka nokkurn spöl í skóla.  
 

 Mér finnst það ekki mega vera mikið meira en hálftími – fjörtíu mínútur. (Foreldri sem býr á Hólum). 
 Ég legg frekar tíu mínútum lengri keyrslu á barnið mitt ef það þýðir betri kennslu [...] þess vegna rúmur 

klukkutími, ég set íþróttaaðstöðuna og kennsluna ofar skólabílnum. (Foreldri sem býr í dreifbýli). 

 Það er hálftími, stundum lengur suma daga. Fyrir mitt leyti þá skiptir ekki máli hvort hún fer á Hóla eða 
Hofsós svo lengi sem bekkurinn er ekki bara ein manneskja. (Foreldri sem býr í dreifbýli).  

 

Tómstundastarf og skólamáltíðir – Borgarbyggð 
 
Þátttakendur í Borgarbyggðarhópnum voru almennt nokkuð sáttir við það tómstundastarf sem í boði 
var fyrir börnin í tengslum við skólana. Helst var nefnt að lítið væri í boði á Bifröst, fyrir börnin sem 
búa á Bifröst, og þá var bent á að tómstundastarf ætti að miða að því að hrista krakkana saman og 
byggja brýr á milli háskólakjarnanna og sveita.  
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 Þetta er allt í skólanum hjá okkur, list og smíðar og handavinna, inni núna þetta árið bara en svo fyrir 
eldri krakkana, það eru líka íþróttaæfingar aðra hverja viku, langir dagar og opið hús um helgar. 
Stundum finnst manni það bara vera eiginlega einum um of. (Foreldri sem býr í dreifbýli). 

 Ungmennafélagið sér um þetta, það er boðið uppá fótbolta og frjálsar og svo bootcamp fyrir eldri 
krakkana. (Foreldri sem býr á Bifröst). 

 Það var verið að opna félagsmiðstöð fyrir unglinga á Hvanneyri, það var í síðustu viku, bara frábært. 
(Foreldri sem býr á Hvanneyri). 

 Ég er bara mjög ánægð en mér finnst það eina með Varmalandsskóla að það er mikið rennerí og svo 
eru það sveitakrakkarnir, mér finnst vanta að vinna í því að koma þessu fólki saman það vantar að 
koma sveitafólkinu og fólki á Bifröst saman. (Foreldri sem býr á Bifröst). 

Varðandi skólamáltíðir þá sköpuðust í hópnum nokkrar umræður um gæði fæðunnar sem boðið er 
uppá í mötuneytum skólanna og var hópurinn sammála um að foreldrar væru tilbúnir til þess að 
greiða meira fyrir hollara fæði. Íbúar háskólaþorpanna lögðu einnig áherslu á að notað væri ferskt 
grænmeti og að ekki væri í boði of mikið af unnum kjötvörum.  
 

 Ég myndi vilja sjá þá stefnu að það yrði semsagt ekki unnar kjötvörur eða fiskur, það væri notað ferskt, 
að það sé bara regla alls staðar, nóg framboð á grænmeti og ávöxtum. (Foreldri sem býr á Hvanneyri).  

 Það hefur ekki verið mikil ánægja með þetta, [mötuneytið í skólanum í Varmalandi] er gamaldags, það 
er náttúrulega fiskur og svona smjörsósa eða feiti. Það eina sem hún hefur kvartað yfir allan skólann, 
að fá feiti á fiskinn sinn og hún er ennþá að kvarta yfir því, það er alltaf sagt ,,þú átt að borða þetta 
svona“, ég er búin að fá kennara með mér í lið núna. (Foreldri sem býr á Bifröst). 

 Þetta er til dæmis eitthvað sem ég nota aldrei heima hjá mér, unnar kjötvörur eða fiskur, mér finnst 
svolítið leiðinlegt að vita til þess að börnin séu að borða það, það er svo mikið salt í þessu, það er bara 
ekkert hollt. (Foreldri sem býr á Hvanneyri). 

 Það er svolítið unnið uppá Hvanneyri en ekki uppá Kleppjárnsreykjum. Ég held að það sé búið að taka 
það allt út. Ef það er unnið, þá er það semsagt unnið þar, ef það eru kjötfarsbollur þá er kjötfarsið búið 
til, þá vita þau hvað er í kjötinu. (Foreldri sem býr á Hvanneyri). 

 

Tómstundastarf og skólamáltíðir – Sveitarfélagið Skagafjörður   
 
Foreldrarnir í hópnum voru ánægðir með það tómstundastarf sem er í boði, íþróttir og tónlist. Það 
var talinn kostur að búa í háskólaþorpinu á Hólum þar sem börnin gætu skotist út og hitt aðra krakka 
eftir skóla.  
 

 Hér er þetta bara ,,ég er farinn út – ég er farinn að leika“, það er kosturinn að búa hérna á Hólum. Og 
ef hann er ekki heima þá fer hann til næsta og næsta þannig að ég veit nú ekkert af honum fyrr en 
einhvern tímann seint og svo eru í boði fótbolti og frjálsar. Allavega finnst mér krakkarnir hérna á 
Hólum vera sjálfum sér næg með nóg félagsstarf. (Foreldri sem býr á Hólum). 

Hins vegar gætti óánægju í hópnum vegna þess að ekki var boðið uppá rútuferðir út á Sauðárkrók frá 
skólanum að Hólum fyrir krakkana sem vildu fara þangað í félagsmiðstöðina á föstudögum.  
 

 Það er semsagt félagsmiðstöðin á föstudögum á Króknum, þá eru þau keyrð héðan í veg fyrir rútu en 
það var svo mikil þátttaka að sveitarfélagið ætlast til þess að foreldrar skipti akstrinum á milli sín. 
(Foreldri sem býr á Hólum). 

 Mér finnst alveg fáránlegt að þessi rúta skuli ekki vera að keyra á milli þessara skóla. Skólanum er 
boðið að taka þátt í þessu, að foreldrar þurfi að keyra í veg fyrir rútuna héðan frá Hólum. (Foreldri sem 
býr í dreifbýli). 

 Hólar eru alltaf útkjálkinn, fá ekki sömu þjónustu. Rútan á að sjálfsögðu að koma hingað og skila 
hingað. (Foreldri sem býr í dreifbýli). 
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Þá voru foreldrarnir í Skagafjarðarhópnum óánægðir með skipulagið í félagsmiðstöðinni á 
Sauðárkróki. Þar fannst þeim ekki vera nægilegt eftirlit með krökkunum, sérstaklega þeim yngri.    
 

 Það var enginn sem fylgdist með þessum krökkum, það var enginn sem hélt utanum hópinn. Þessir 
krakkar voru bara ráfandi út um allan bæ og það varð vesen útaf þessu. (Foreldri sem býr í dreifbýli). 

 Þegar ég fór með stelpuna mína, þá komst ég að því að þetta var bara illa skipulagt. Ég hefði sjálf farið 
fjórtán ára, en tíu ára, ég hefði ekki þorað það einu sinni sjálf. (Foreldri sem býr á Hólum).  

Foreldrarnir í Skagafjarðarhópnum voru nokkuð ánægðir með fyrirkomulag skólamáltíða. Bent var á 
að gott væri að hafa eitthvað matarkyns fyrir börnin eftir hádegi á lengri skóladögum. Þá voru 
þátttakendur sammála um að þó börn hefðu ólíkan matarsmekk og að erfitt væri að gera þeim öllum 
til hæfis að væri mjólk góð fyrir börn. Ekki mætti ganga of langt í að taka út allt feitmeti.  
 

 Þau fá morgunnasl sem ég er mjög ánægð með, það er ekki alltaf sem þau eru vakandi til að geta 
borðað klukkan sjö á morgnana. (Foreldri býr í dreifbýli). 

 Ég er bara mjög ánægð með það, hún getur nartað og fengið svo aftur klukkan hálf tíu morgun-
hressingu, þannig að hún hefur ekki kvartað. Það er aðallega þessir dagar sem eru hvað lengstir hjá 
henni, af því að þetta ungmennafélagsstarf kemur inná lengsta skóladaginn hjá henni og hún á að 
koma með nesti að heiman og ég hefði gjarnan viljað sjá að það væri hressing líka eftir hádegið á 
þessum löngu dögum. (Foreldri sem býr í dreifbýli).  

 Það á alltaf að vera skilyrðislaust mjólk með mat [...] þetta var tekið af krökkunum af því að það voru 
,,feit“ börn í skólanum og þá var hlutur skólans allt í einu orðinn að grenna börnin og ég sagði þá við 
skólastjórann hvort að skólinn ætti ekki þá að fita mín börn? Mér finnst að börn eigi að fá aðgang að 
mjólk, mér finnst að það eigi ekki að bitna á öðrum. (Foreldri sem býr í dreifbýli). 
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Niðurstöður úr viðhorfskönnun 
 
Í niðurstöðukaflanum eru birtar töflur og myndir með fjölda og hlutfallslegri skiptingu svara. Svör 
voru greind eftir búsetu, háskólaþorpi, aldri barns og hvort að viðkomandi eigi barn í grunnskóla eða 
ekki þar sem við á. Búseta innan hvors sveitarfélags, Borgarbyggðar og Sveitarfélagsins Skagafjarðar, 
var skipt eftir háskólaþorpum og dreifbýli/þéttbýli utan háskólaþorpanna. Í Borgarbyggð var 
skiptingin með eftirfarandi hætti: Bifröst, Hvanneyri og dreifbýli og í Skagafirði skiptist búseta í Hóla 
og dreifbýli auk Hofsóss  Í greiningu svara var notað marktektarprófið kíkvaðrat og er marktækur 
munur auðkenndur með: + (p<0,1), * (p<0,05), ** (p<0,01) og *** (p<0,001).  
 

Foreldrar grunnskólabarna 
 
Samtals sögðust 276 af þeim sem svöruðu könnuninni eiga barn í grunnskóla. Þar af áttu 115 tvö eða 
fleiri börn og voru þeir beðnir um að miða svör sín við elsta barn sitt. Í töflu 2 má sjá skiptingu 
svarenda eftir því í hvaða grunnskóla barn/elsta barn þeirra var í og jafnframt má sjá svarhlutfall fyrir 
hvern skóla miðað við fjölda barna. Í Skagafirði var svarað fyrir fimm börn (fyrir eitt þeirra svöruðu 
báðir foreldrar) sem voru í Grunnskólanum í Varmahlíð, og þar sem sá skóli er utan þess svæðis sem 
könnunin nær til, var honum sleppt þegar greint er eftir grunnskólum. Einungis var svarað fyrir tvö 
börn í Grunnskólanum austan Vatna á Sólgörðum og var þeim einnig sleppt þegar greint er eftir 
grunnskólum vegna fárra svara.   
 
Tafla 2. Í hvaða grunnskóla er eina/elsta barn þitt? 

 

  

Fjöldi
Hlutfall 

allra

Hlutfall 

svara

Fjöldi 

barna í 

skólanum

Svar-

hlutfall

Grunnskólanum austan Vatna á Hólum 20 8,3% 9,0% 26 76,9%

Grunnskólanum austan Vatna á Hofsósi 22 9,2% 9,9% 46 47,8%

Grunnskólanum austan Vatna á Sólgörðum 2 0,8% 0,9% 14 14,3%

Grunnskóla Borgarfjarðar á 

Kleppjárnsreykjum
70 29,2% 31,5% 114 61,4%

Grunnskóla Borgarfjarðar á Hvanneyri 15 6,3% 6,8% 39 38,5%

Grunnskólanum í Varmahlíð 5 2,1% 2,3%  -  -

Laugagerðisskóla 13 5,4% 5,9% 36 36,1%

Varmalandsskóla 75 31,3% 33,8% 123 61,0%

Samtals 222 100%

Veit ekki 2 0,8%

Svarar ekki 16 6,7%

Samtals 240 100%
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Gæði skólastarfs 
 
Aðspurðir þá voru langflestir foreldrar ánægðir með grunnskólann sem barnið þeirra er í (tafla 3 og 
mynd 1). Tæplega 39% sögðust vera mjög ánægð með grunnskólann, 46,7% frekar ánægð og gerir 
það samtals 88,8% sem voru mjög eða frekar ánægð.  
 
Tafla 3. Ertu ánægð(ur) eða óánægð(ur) með grunnskólann sem barnið þitt er í? 

 
 

 
Mynd 1. Ertu ánægð(ur) eða óánægð(ur) með grunnskólann sem barnið þitt er í? 

 
Þegar ánægja með skólastarf er greind eftir búsetu og háskólaþorpum virðist ekki vera mikill munur á 
afstöðu svarenda (tafla 4). Foreldrar grunnskólabarna sem búa á Hólum eru almennt mjög ánægðir 
þar sem 87,5% segjast vera mjög eða frekar ánægð en 76,5% þeirra sem búa í dreifbýli Skagafjarðar 
segjast vera mjög eða frekar ánægð. Niðurstöður innan Borgarbyggðar eru svipaðar þeim í Skagafirði.  
 
  

Fjöldi
Hlutfall 

allra

Hlutfall 

svara

Mjög ánægð(ur) 100 36,2% 38,8%

Frekar ánægð(ur) 129 46,7% 50,0%

Frekar óánægð(ur) 21 7,6% 8,1%

Mjög óánægð(ur) 8 2,9% 3,1%

Samtals 258 100%

Veit ekki 6 2,2%

Svarar ekki 12 4,3%

Samtals 276 100%

88,8%

11,2%

Mjög / frekar 
ánægð(ur)

Mjög / frekar 
óánægð(ur)
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Tafla 4. Ánægja með skólastarf greind eftir búsetu og háskólaþorpi. 

 
 
Þegar ánægja er greind eftir skólum sagðist enginn vera óánægður sem átti barn í Varmalandsskóla 
og Grunnskóla Borgarfjarðar á Hvanneyri. Mest var óánægjan meðal foreldra grunnskólabarna í 
Grunnskólanum austan Vatna á Hofsósi, þar sem samtals 35% sögðust mjög eða frekar óánægð, en 
þar á eftir er Grunnskóli Borgarfjarðar að Kleppjárnsreykjum (17%) og Laugagerðiskóli (15%).  
 

 
Mynd 2. Ánægja með skólastarf eftir skólum. 

Mjög 

ánægð(ur)

Frekar 

ánægð(ur)

Frekar 

óánægð(ur)

Mjög 

óánægð(ur)
Fjöldi

Búseta:

Sveitarfélagið Skagafjörður 41,4% 39,7% 8,6% 10,3% 58

Hólar 54,2% 33,3% 12,5%  - 24

Dreifbýli 32,4% 44,1% 5,9% 17,6% 34

Borgarbyggð 38,2% 52,8% 8,0% 1,0% 199

Bifröst 54,5% 45,5%  -  - 44

Hvanneyri 11,1% 62,2% 22,2% 4,4% 45

Dreifbýli 42,5% 51,9% 5,7%  - 106

Háskólaþorp eða dreifbýli:

Háskólaþorp 37,2% 49,6% 11,5% 1,8% 113

Dreifbýli 40,0% 50,0% 5,7% 4,3% 140

62%

14%

22%

22%

15%

64%

33%

50%

60%

78%

69%

36%

5%

14%

15%

15%

21%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Grunnskólanum austan Vatna á Hólum 
(N=21)

Grunnskólanum austan Vatna á 
Hofsósi (N=28)

Grunnskóla Borgarfjarðar á 
Kleppjárnsreykjum (N=85)

Grunnskóla Borgarfjarðar á Hvanneyri 
(N=18)

Laugagerðisskóla (N=13)

Varmalandsskóla (N=80)

Mjög ánægð(ur)

Frekar ánægð(ur)

Frekar óánægð(ur)

Mjög óánægður
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Mynd 3. Hvað er það helst sem þú ert óánægð(ur) með? (N=29). 

Þeir sem sögðust vera mjög eða frekar óánægðir með grunnskólann sem barnið þeirra var í, voru í 
framhaldi beðnir um að svara með eigin oðrum hvað það væri helst sem þeir væru óánægðir með. 
Svörin voru flokkuð í fimm flokka; kennsla, agaleysi, yfirstjórn, upplýsingaflæði og annað. Á mynd 3 
má sjá að langflestir nefndu kennslu (48%) en þar á eftir kom agaleysi (28%). Þegar þessi svör eru 
greind eftir skólum, þá nefndu 8 af 9 foreldrum grunnskólabarna í Grunnskólanum austan Vatna á 
Hofsósi kennslu og 5 af 16 foreldrum grunnskólabarna á Kleppsjárnreykjum. Jafnframt nefndu 5 af 16 
foreldrum grunnskólabarna á Kleppjárnsreykjum að þeir væru óánægðir með yfirstjórn skólans.  
 
Þeir sem sögðust vera mjög eða frekar ánægðir með skólastarf voru jafnframt beðnir um að svara 
með eigin orðum hvað það væri sem þeir væru helst ánægðir með. Á mynd 4 má sjá svörin flokkuð í 
þrettán flokka; kennsla/kennari, samskipti góð/viðmót starfsmanna/þjónusta, litlir bekkir/smæð 
skólans, staðsetning/umhverfi, góður andi í skólanum, barnið er ánægt, námsframboð, allt/almenn 
ánægja, íþróttaaðstaða/áhersla á íþróttaiðkun, skipulag gott/aðhald, yfirstjórn/stefna skólans, 
mötuneyti og annað nefnt.  
 
Langflestir af þeim sem svöruðu nefndu kennslu eða kennara eða 44% en þar á eftir komu atriði eins 
og samskipti (17%), smæð skóla (12%), staðsetning (8%) og að það væri góður andi í skólanum (8%). 
Samkvæmt þessu má álykta að það sem vegur þyngst í ánægju er að kennsla og samskipti við kennara 
og starfsfólk skólans séu góð.  

38%

17%

24%

28%

48%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Annað nefnt (N=11)

Upplýsingaflæði (N=5)

Yfirstjórn (N=7)

Agaleysi (N=8)

Kennsla (N=14)
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Mynd 4. Hvað er það helst sem þú ert ánægð(ur) með? (N=229). 

 
 

Skólamáltíðir 
 
Þegar foreldrar voru spurðir hvort  barnið þeirra borði heita máltíð í grunnskólanum, svöruðu 
langsamlega flestir því til að svo væri eða 97,7% (tafla 5). Í töflunni eru einungis sett fram svör eins 
foreldris fyrir hvert barn í þeim tilfellum þar sem báðir foreldrar svöruðu könnuninni. 
 
Tafla 5. Borðar barnið þitt heita máltíð í grunnskólanum? 

 
 

17%

4%

6%

6%

6%

6%

7%

7%

8%

8%

12%

17%

44%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Annað nefnt (N=40)

Mötuneyti (N=10)

Yfirstjórn / stefna skólans (N=13)

Skipulag gott / aðhald (N=13)

Íþróttaaðstaða / áhersla á íþróttaiðkun (13)

Allt / almenn ánægja (N=13)

Námsframboð (N=15)

Barnið er ánægt (N=16)

Góður andi í skólanum (N=18)

Staðsetning / umhverfi (N=18)

Litlir bekkir / smæð skólans (N=28)

Samskipti góð / viðmót starfsmanna / þjónusta 
(N=39)

Kennsla / kennari (N=101)

Fjöldi
Hlutfall 

allra

Hlutfall 

svara

Já 214 91,5% 97,7%

Nei 5 2,1% 2,3%

Samtals 219 100%

Veit ekki 2 0,9%

Svarar ekki 13 5,6%

Samtals 234 100%
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Þeir fimm einstaklingar sem sögðu að barnið borðaði ekki heita máltíð í grunnskólanum voru inntir 
eftir ástæðu þess.Tveir nefndu óánægju með matseðil, einn nefndi kostnað og einn að það væri 
vegna matarofnæmis barnsins.  
 
Tafla 6. Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með skólamáltíðirnar sem barnið þitt fær? 

 
 

 
Mynd 5. Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með skólamáltíðirnar sem barnið þitt fær? 

Þegar spurt var hversu ánægðir eða óánægðir foreldrar væru með skólamáltíðirnar sem barnið þeirra 
fengi, voru báðir foreldrar beðnir um að svara burtséð frá því hvort að þeir væru að svara fyrir sama 
barn eða ekki. Ástæðan fyrir því er sú að ánægja með skólamáltíðir getur verið mismunandi á milli 
foreldra, jafnvel þó þeir séu að svara fyrir sama barn og á það sama við um flestar spuringar sem 
lagðar voru fyrir þá. Um helmingur sagðist vera frekar ánægður með skólamáltíðirnar (55,5%), en 
samtals sögðust 83,7% vera mjög eða frekar ánægð með þær (tafla 6 og mynd 5). Samtals segja 
16,3% að þeir séu frekar eða mjög óánægðir með skólamáltíðir barnsins síns.  
 
Þegar ánægja með skólamáltíðir barnsins er greind eftir búsetu virðist vera munur eftir því hvort  
foreldrar búa í háskólaþorpi burtséð frá því hvort það er í Borgarbyggð eða í Sveitarfélaginu Skagafirði 
(tafla 7). Samtals eru 10,6% þeirra sem búa í dreifbýli mjög eða frekar óánægð með skólamáltíðir 
samanborið við 22,6% þeirra sem búa í háskólaþorpi, þannig að óánægjan virðist vera meiri meðal 
síðarnefnda hópsins. 
 
  

Fjöldi
Hlutfall 

allra

Hlutfall 

svara

Mjög ánægð(ur) 69 25,0% 28,2%

Frekar ánægð(ur) 136 49,3% 55,5%

Frekar óánægð(ur) 28 10,1% 11,4%

Mjög óánægð(ur) 12 4,3% 4,9%

Samtals 245 100%

Veit ekki 8 2,9%

Svarar ekki 23 8,3%

Samtals 276 100%

83,7%

16,3%

Mjög / frekar ánægð(ur)

Mjög / frekar óánægð(ur)
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Tafla 7. Ánægja/óánægja með skólamáltíðir greind eftir búsetu og háskólaþorpi. 

 
 

 
Mynd 6. Ánægja með skólamáltíð eftir skólum. 

Greint eftir skólum, þá eru hlutfallslega flestir óánægðir sem eiga barn í Grunnskóla Borgarfjarðar á 
Hvanneyri þar sem 37% segjast vera mjög eða frekar óánægð (mynd 6). Þar á eftir komu foreldrar 
barna í Grunnskólanum á Hofsósi þar sem 20% sögðust vera mjög eða frekar óánægð og 18% í 
Grunnskólanum að Kleppjárnsreykjum.   

Mjög 

ánægð(ur)

Frekar 

ánægð(ur)

Frekar 

óánægð(ur)

Mjög 

óánægð(ur)
Fjöldi

Búseta:

Sveitarfélagið Skagafjörður 34,5% 54,5% 7,3% 3,6% 55

Hólar 26,1% 60,9% 13,0%  - 23

Dreifbýli 40,6% 50,0% 3,1% 6,3% 32

Borgarbyggð 26,5% 55,6% 12,7% 5,3% 189

Bifröst 29,7% 54,1% 13,5% 2,7% 37

Hvanneyri 13,0% 54,3% 19,6% 13,0% 46

Dreifbýli 31,7% 57,4% 7,9% 3,0% 101

Háskólaþorp eða dreifbýli*:

Háskólaþorp 21,7% 55,7% 16,0% 6,6% 106

Dreifbýli 33,8% 55,6% 6,8% 3,8% 133
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Kleppjárnsreykjum (N=87)

Grunnskóla Borgarfjarðar á Hvanneyri 
(N=73)

Laugagerðisskóla (N=16)

Varmalandsskóla (N=11)

Mjög ánægð(ur)

Frekar ánægð(ur)

Frekar 
óánægð(ur)
Mjög óánægð(ur)
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Tafla 8. Hversu hollar eða óhollar telur þú skólamáltíðir vera sem eru í boði í skóla barnsins þíns? 

 
 
Athygli vekur að þegar foreldrar voru spurðir hversu hollar eða óhollar þeir teldu skólamáltíðir 
barnsins síns vera, svara tæplega 10% þeirra að þeir viti það ekki (tafla 8 ). Af þeim sem taka afstöðu 
telja tæplega 85% að skólamáltíðirnar séu frekar eða mjög hollar á móti um 16% sem telja þær frekar 
eða mjög óhollar (mynd 7).  

 
Mynd 7. Hversu hollar eða óhollar telur þú skólamáltíðir vera sem eru í boði í skóla barnsins þíns? 

 
Þegar afstaða til hollustu er greind eftir búsetu, háskólaþorpi og grunnskóla kemur ekki fram 
teljanlegur munur á svörum fólks (tafla 9 og mynd 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fjöldi
Hlutfall 

allra

Hlutfall 

svara

Mjög hollar 24 8,7% 10,2%

Frekar hollar 174 63,0% 74,0%

Frekar óhollar 36 13,0% 15,3%

Mjög óhollar 1 0,4% 0,4%

Samtals 235 100%

Veit ekki 25 9,1%

Svarar ekki 16 5,8%

Samtals 276 100%

84,3%

15,7%

Mjög / frekar hollar

Mjög / frekar óhollar
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Tafla 9. Afstaða til hollustu skólamáltíða greind eftir búsetu, háskólaþorpi. 

 
 

 
Mynd 8. Afstaða til hollustu skólamáltíða greind eftir grunnskóla. 

 
Foreldrar voru spurðir hvort það væri eitthvað sem þeir teldu að ætti að leggja meiri eða minni 
áherslu á í skólamáltíð barna þeirra. Svörin við því hvað ætti að leggja meiri áherslu á voru flokkuð í 
níu flokka; grænmeti, ferska matvöru/nota meira óunnið, ávexti, fjölbreytni, fisk, hollan mat, kjöt, 
heimilismat og annað. Af þessum flokkum vildu flestir leggja meiri áherslu á grænmeti (19%), ferska 
matvöru (15%) og ávexti (13%) (mynd 9).  
 

Mjög hollar
Frekar 

hollar

Frekar 

óhollar

Mjög 

óhollar
Fjöldi

Búseta:

Sveitarfélagið Skagafjörður 14,8% 75,9% 9,3%  - 54

Hólar 23,8% 66,7% 9,5%  - 21

Dreifbýli 9,1% 81,8% 9,1%  - 33

Borgarbyggð 8,9% 73,3% 17,2% 0,6% 180

Bifröst 8,6% 71,4% 17,1% 2,9% 35

Hvanneyri 2,4% 78,6% 19,0%  - 42

Dreifbýli 12,1% 72,7% 15,2%  - 99

Háskólaþorp eða dreifbýli:

Háskólaþorp 9,2% 73,5% 16,3% 1,0% 98

Dreifbýli 11,4% 75,0% 13,6%  - 132

25%

4%

14%

7%

6%

70%

84%

67%

73%

91%

83%

5%

12%

20%

20%

9%

10%1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Grunnskólanum austan Vatna á Hólum 
(N=20)

Grunnskólanum austan Vatna á Hofsósi 
(N=25)

Grunnskóla Borgarfjarðar á 
Kleppjárnsreykjum (N=81)

Grunnskóla Borgarfjarðar á Hvanneyri 
(N=15)

Laugagerðisskóla (N=11)
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Mynd 9. Er eitthvað sem þú vilt leggja meiri áherslu á í skólamáltíð barnsins þíns? (N=276). 

Greint eftir skólum þá voru hlutfallslega fleiri foreldrar í grunnskólanum á Varmalandi sem vildu 
leggja meiri áherslu á ferska matvöru heldur en foreldrar í öðrum skólum (tafla 10). 
 
Tafla 10. Vill leggja meiri áherslu á í skólamáltíð barnsins, greint eftir skólum. 

 
 
Svör þeirra sem nefndu hvað þeir myndu vilja leggja minni áherslu á voru flokkuð í sex flokka; 
unninn/forsoðinn matur, unnar kjötvörur, sykur, pasta, sætir eftirréttir/eftirmatur og annað. Svör 
foreldra við hvað þeir myndu vilja leggja minni áherslu eru í samræmi við hvað þeir vilja leggja meiri 
áherslu á þar sem langflestir segja að þeir vilji leggja minni áherslu á unninn mat (19%) og unna 
kjötvöru (14%) (mynd 10). 
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4%

5%
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7%

13%

15%

19%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Annað (N=25)

Heimilismat (10)

Kjöt (N=11)

Hollan mat (N=14)

Fisk (N=17)

Fjölbreytni (18)

Ávexti (N=35)

Ferska matvöru / nota meira óunnið (41)

Grænmeti (N=53)

Hollan 

mat

Græn-

meti
Ávexti Fisk Kjöt

Ferska 

matvöru / 

nota 

meira 

óunnið

Heimilis-

mat

Fjöl-

breytni
Annað

Grunnskólanum austan Vatna á 

Hólum (N=13)
 - 46,2% 38,5% 15,4% 15,4% 7,7% 15,4% 23,1% 7,7%

Grunnskólanum austan Vatna á 

Hofsósi (N=13)
7,7% 46,2% 30,8% 30,8% 15,4% 15,4%  - 7,7% 30,8%

Grunnskóla Borgarfjarðar á 

Kleppjárnsreykjum (N=43)
14,0% 25,6% 18,6% 11,6% 7,0% 30,2% 4,7% 20,9% 27,9%

Grunnskóla Borgarfjarðar á 

Hvanneyri (N=11)
 - 63,6% 63,6% 9,1% 18,2%  -  - 36,4% 27,3%

Laugagerðisskóla (N=4)  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Varmalandsskóla (N=44) 11,4% 45,5% 22,7% 11,4% 2,3% 47,7% 11,4%  - 9,1%
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Mynd 10. Er eitthvað sem þú vilt leggja minni áherslu á í skólamáltíð barnsins þíns? (N=276). 

Í töflu 11 má sjá það greint eftir skólum hverju foreldrar svöruðu til um það hvað ætti að leggja minni 
áherslu á í skólamáltíð barna þeirra.  
 
Tafla 11. Vill leggja minni áherslu á í skólamáltíð barnsins, greint eftir grunnskólum. 
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Sætir eftirréttir / eftirmatur (N=11)

Pasta (N=11)
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Unnar kjötvörur (N=39)

Unninn / forsoðin matur (N=53)

Unninn / 

forsoðin 

matur

Unnar 

kjötvörur
Sykur Pasta

Sætir 

eftirréttir / 

eftirmatur

Annað

Grunnskólanum austan Vatna á 

Hólum (N=9)
55,6% 33,3%  -  -  - 22,2%

Grunnskólanum austan Vatna á 

Hofsósi (N=10)
40,0% 30,0% 20,0% 10,0%  - 30,0%

Grunnskóla Borgarfjarðar á 

Kleppjárnsreykjum (N=37)
37,8% 35,1% 8,1% 13,5% 24,3% 21,6%

Grunnskóla Borgarfjarðar á 

Hvanneyri (N=8)
25,0% 75,0% 37,5% 12,5%  - 37,5%

Laugagerðisskóla (N=5) 40,0% 20,0% 20,0%  - 40,0% 40,0%

Varmalandsskóla (N=38) 63,2% 34,2% 15,8% 10,5%  - 21,1%
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Ferðir í og úr skóla 
 
Lagðar voru fyrir spurningar sem lutu að því með hvaða hætti barnið fer í og úr skóla. Af 234 
foreldrum sögðu tæp 75% að barn þeirra færi með skólabíl og þar af 69,2% að það færi með skólabíl 
fimm sinnum í viku (tafla 12). Hlutfall þeirra sem sögðu barn sitt fara fótgangandi í skólann var 17,5% 
og 16,2% að það færi með einkabíl í skólann. Svör eru svipuð þegar spurt var um ferðamáta heim úr 
skóla (tafla 13) þar sem samtals 72,6% nota skólabíl einhverja daga vikunnar og þar af 57,3% fimm 
daga vikunnar. Helsti munurinn á ferðum í og heim úr skóla virðist vera sá að hlutfallslega færri nota 
skólabílinn á heimleið heldur en í skólann á morgana. Þeir sem nefndu annan fararmáta sögðu hann í 
langflestum tilfellum vera með reiðhjóli eða í sjö af tíu tilfellum í skóla og átta af fimmtán heim úr 
skóla.  
 
Tafla 12. Ferðamáti í skóla 

 
 
Tafla 13. Ferðamáti heim úr skóla 

 
 
 
  

Með 

skólabíl

Með 

einkabíl

Fót-

gangandi

Með 

öðrum 

hætti

Einu sinni í viku 3,0% 1,7% 0,4% 1,3%

Tvisvar sinnum í viku 0,4% 1,7% 2,1% 0,4%

Þrisvar sinnum í viku 0,4% 1,7%  -  -

Fjórum sinnum í viku 0,4% 1,3% 2,1%  -

Fimm sinnum í viku 69,2% 5,6% 9,8% 0,4%

Barnið notar þennan fararmáta, en ég veit 

ekki hversu oft
1,3% 4,3% 3,0%

2,6%

Samtals (N=234) 74,8% 16,2% 17,5% 4,7%

Með 

skólabíl

Með 

einkabíl

Fót-

gangandi

Með 

öðrum 

hætti

Einu sinni í viku 3,8% 6,4%  - 0,4%

Tvisvar sinnum í viku 0,9% 3,0% 1,3% 0,4%

Þrisvar sinnum í viku 3,0% 0,9% 0,9%  -

Fjórum sinnum í viku 6,0% 1,3% 2,6%  -

Fimm sinnum í viku 57,3% 6,0% 12,0% 0,4%

Barnið notar þennan fararmáta, en ég veit 

ekki hversu oft
1,7% 4,7% 2,1%

2,1%

Samtals (N=234) 72,6% 22,2% 18,8% 3,4%
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Skólabíll 
 
Lagðar voru fyrir nokkrar spurningar sem lutu sérstaklega að ánægju með þjónustu og aðbúnað 
skólabíls. Foreldrar virtust almennt vera nokkuð ánægðir með þjónustuna þar sem 57,8% sögðust 
mjög ánægð, 36,0% frekar ánægð og gerir það samtals 93,8% af þeim sem tóku afstöðu (tafla 14 og 
mynd 11). Af þeim 32 sem sögðust ekki vita hvort þeir væru ánægðir eða óánægðir með þjónustuna, 
voru 27 sem eiga barn sem aldrei notar skólabíl, hvorki í né heim úr skóla. 
 
Tafla 14. Ert þú ánægð(ur) eða óánægð(ur) með þjónustu skólabíls? 

 
 

 
Mynd 11. Ert þú ánægð(ur) eða óánægð(ur) með þjónustu skólabíls? 

 
Ekki kemur fram mikill munur á ánægju foreldra með þjónustu skólabíls eftir búsetu, háskólaþorpi 
eða grunnskólum (tafla 15 og mynd 12).  
 
 
 
 
 
 
 
  

Fjöldi
Hlutfall 

allra

Hlutfall 

svara

Mjög ánægð(ur) 122 44,2% 57,8%
Frekar ánægð(ur) 76 27,5% 36,0%

Frekar óánægð(ur) 8 2,9% 3,8%

Mjög óánægð(ur) 5 1,8% 2,4%

Samtals 211 100%

Veit ekki 32 11,6%

Svarar ekki 33 12,0%

Samtals 276 100%

93,8%

6,2%

Mjög / frekar ánægð(ur)

Mjög / frekar óánægð(ur)
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Tafla 15. Ánægja með þjónustu skólabíls eftir búsestu og háskólaþorpi. 

 
 

 
Mynd 12. Ánægja með þjónustu skólabíls eftir grunnskólum. 

 
Þeir sem voru óánægðir með þjónustu skólabíls voru í framhaldi spurðir hvað það væri sem þeir væru 
helst óánægðir með og voru svörin næstum því jafnmörg og svarendur (13 talsins). Ástæður sem voru 
nefndar voru að börnin væru ekki alltaf í bílbelti, skortur væri á gæslu í skólabíl, áreitni af hendi eldri 
nemenda gagnvart yngri nemendum í skólabílnum og að erfitt geti verið að ná sambandi við bílstjóra 
ef eitthvað kemur upp á.  
 
Svör því hvað það væri helst sem foreldrar væru ánægðir með voru flokkuð í sex flokka; bílstjóri, 
stundvísi, góður bíll/aðbúnaður, barnið sótt/skilað heim að dyrum, barnið ánægt og annað. 
Hlutfallslega flestir nefndu að þeir væru ánægðir með bílstjórann (37%) og þar á eftir að skólabíllinn 
væri alltaf á réttum tíma (21%). 
 
 
 

Mjög 

ánægð(ur)

Frekar 

ánægð(ur)

Frekar 

óánægð(ur)

Mjög 

óánægð(ur)
Fjöldi

Búseta:

Sveitarfélagið Skagafjörður 41,2% 50,0% 2,9% 5,9% 34

Hólar 46,2% 53,8%  -  - 13

Dreifbýli 38,1% 47,6% 4,8% 9,5% 21

Borgarbyggð 60,8% 33,5% 4,0% 1,7% 176

Bifröst 52,4% 40,5% 4,8% 2,4% 42

Hvanneyri 47,4% 44,7% 5,3% 2,6% 38

Dreifbýli 70,3% 26,4% 2,2% 1,1% 91

Háskólaþorp eða dreifbýli:

Háskólaþorp 49,5% 44,1% 4,3% 2,2% 93

Dreifbýli 64,3% 30,4% 2,7% 2,7% 112

33%

35%

64%

71%

82%

54%

56%

53%

34%

18%

39%

6%

2%

14%

6%

11%

6%

14%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Grunnskólanum austan Vatna á Hólum 
(N=9)

Grunnskólanum austan Vatna á 
Hofsósi (N=17)

Grunnskóla Borgarfjarðar á 
Kleppjárnsreykjum (N=86)

Grunnskóla Borgarfjarðar á Hvanneyri 
(N=7)

Laugagerðisskóla (N=11)

Varmalandsskóla (N=71)

Mjög ánægð(ur)

Frekar ánægð(ur)

Frekar 
óánægð(ur)
Mjög óánægður
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Mynd 13. Hvað er það sem þú ert helst ánægð(ur) með varðandi þjónustu skólabíls? (N=198). 

Afstaða foreldra til þess hvort að sérstakur gæsluaðili auk bílstjóra eigi að vera í skólabílnum skiptist 
nokkurn veginn í tvo jafna helminga, en ríflega helmingur foreldra taldi það skipta mjög eða frekar 
miklu máli eða 56,7% á móti 43,3% sem töldu það skipta frekar eða mjög litlu máli (tafla 16 og mynd 
14).  
 
Tafla 16. Hversu miklu eða litlu máli skiptir að sérstakur gæsluaðili, auk bílstjóra, sé í skólabílnum? 

 

12%

5%

7%

8%

21%

37%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Annað (N=24)

Barnið ánægt (N=10)

Barnið sótt/skilað heim að dyrum (N=13)

Góður bíll / aðbúnaður / öryggi (15)

Stundvísi (N=41)

Bílstjóri (traustur, öruggur, vingjarnlegur) (N=74)

Fjöldi
Hlutfall 

allra

Hlutfall 

svara

Skiptir mjög miklu máli 74 26,8% 34,1%

Skiptir frekar miklu máli 49 17,8% 22,6%

Skiptir frekar litlu máli 44 15,9% 20,3%

Skiptir mjög litlu máli 50 18,1% 23,0%

Samtals 217 100%

Veit ekki 21 7,6%

Svarar ekki 38 13,8%

Samtals 276 100%
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Mynd 14. Hversu miklu eða litlu máli skiptir að sérstakur gæsluaðili, auk bílstjóra, sé í skólabílnum? 

Það virðist sem  íbúar í Borgarbyggð telji það oftar skipta miklu máli að það sé sérstök gæsla í 
skólabílnum samanborið við foreldra barna í Sveitarfélaginu Skagafirði eða 36,2% á móti 25,6% (tafla 
17). Þeir sem búa í háskólaþorpi telja það hlutfallslega oftar skipta miklu máli eða 45,4% á móti 28,6% 
þeirra sem búa í dreifbýli sveitarfélaganna. Ákveðið var að greina svör við þessari spurningu jafnframt 
eftir bekkjardeild og kom í ljós að foreldrar barna í yngri bekkjardeildum (1. til 3. bekkur) leggja meiri 
áherslu á að það sé sérstök gæsla í skólabíl þar sem ríflega helmingur þeirra taldi það skipta mjög 
miklu máli samanborið við tæp 30% þeirra sem áttu börn í eldri bekkjardeildum (4. til 10. bekkur). 
 
Tafla 17. Hversu miklu eða litlu máli skiptir að sérstakur gæsluaðili, auk bílstjóra, sé í skólabílnum 
eftir búsetu, háskólaþorpi og bekkjarstigi. 

 
 
Meirihluti foreldra telur það skipta mjög eða frekar miklu máli að skólabílinn sæki barn þeirra beint 
fyrir utan eða mjög nálægt heimili barnsins (tafla 18 og mynd 15). Ríflega helmingur (56,3%) segir það 

56,7%

43,3% Skiptir mjög eða frekar 
miklu máli

Skiptir mjög eða frekar 
litlu máli

Skiptir 

mjög miklu 

máli

Skiptir 

frekar 

miklu máli

Skiptir 

frekar litlu 

máli

Skiptir 

mjög litlu 

máli

Fjöldi

Búseta ***:

Sveitarfélagið Skagafjörður 25,6% 25,6% 23,1% 25,6% 39

Hólar  - 38,5% 15,4% 46,2% 13

Dreifbýli 38,5% 19,2% 26,9% 15,4% 26

Borgarbyggð 36,2% 22,0% 19,8% 22,0% 177
Bifröst 64,1% 20,5% 10,3% 5,1% 39

Hvanneyri 42,2% 26,7% 20,0% 11,1% 45

Dreifbýli 20,5% 21,6% 23,9% 34,1% 88

Háskólaþorp eða dreifbýli ***:

Háskólaþorp 45,4% 25,8% 15,5% 13,4% 97
Dreifbýli 24,6% 21,1% 24,6% 29,8% 114

Bekkjarstig **:
1. til 3. bekkur 53,1% 20,4% 14,3% 12,2% 49

4. til 7. bekkur 28,6% 34,9% 14,3% 22,2% 63

8. til 10. bekkur 28,8% 16,3% 26,0% 28,8% 104
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skipta mjög miklu máli, 27,0% að það skipti frekar miklu máli og gerir það samtals 83,3% þeirra sem 
taka afstöðu. Afstaða foreldra eftir búsetu og háskólaþorpum er mjög svipuð (tafla 19). 
 
Tafla 18. Hversu miklu eða litlu máli skiptir að skólabíllinn sæki barnið þitt beint fyrir utan eða 
mjög nálægt heimili barnsins þíns? 

 
 

 
Mynd 15. Hversu miklu eða litlu máli skiptir að skólabíllinn sæki barnið þitt beint fyrir utan eða 
mjög nálægt heimili barnsins þíns? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fjöldi
Hlutfall 

allra

Hlutfall 

svara

Skiptir mjög miklu máli 125 45,3% 56,3%

Skiptir frekar miklu máli 60 21,7% 27,0%

Skiptir frekar litlu máli 27 9,8% 12,2%

Skiptir mjög litlu máli 10 3,6% 4,5%

Samtals 222 100%

Veit ekki 13 4,7%

Svarar ekki 41 14,9%

Samtals 276 100%

83,3%

16,7%

Skiptir mjög eða frekar 
miklu máli

Skiptir mjög eða frekar 
litlu máli
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Tafla 19. Hversu miklu eða litlu máli skiptir að skólabíllinn sæki barnið þitt beint fyrir utan eða 
mjög nálægt heimili barnsins greint eftir búsetu og háskólaþorpi. 

 
 
Yfirgnæfandi meirihluti foreldra sagðist treysta bílstjóranum mjög eða frekar vel, bæði almennt fyrir 
öryggi barnsins þeirra og ef að skólabílinn lendir í umferðaróhappi eða bilar (töflur 20 og 21) Samtals 
sögðust 95,0% foreldra treysta bílstjóranum almennt fyrir öryggi barna þeirra og 91,7% treystu 
honum mjög eða frekar vel ef skólabílinn lendir í óhappi eða bilar.  
 
Tafla 20. Hversu vel eða illa treystir þú bílstjóranum almennt fyrir öryggi barnsins þíns í skólaakstri? 

 
 
  

Skiptir 

mjög miklu 

máli

Skiptir 

frekar 

miklu máli

Skiptir 

frekar litlu 

máli

Skiptir 

mjög litlu 

máli

Fjöldi

Búseta:

Sveitarfélagið Skagafjörður 47,5% 27,5% 17,5% 7,5% 40

Hólar 56,3% 18,8% 18,8% 6,3% 16

Dreifbýli 41,7% 33,3% 16,7% 8,3% 24

Borgarbyggð 58,6% 26,5% 11,0% 3,9% 181

Bifröst 50,0% 37,5% 12,5%  - 40

Hvanneyri 43,9% 26,8% 17,1% 12,2% 41

Dreifbýli 67,4% 22,1% 8,4% 2,1% 95

Háskólaþorp eða dreifbýli:

Háskólaþorp 48,5% 29,9% 15,5% 6,2% 97

Dreifbýli 62,2% 24,4% 10,1% 3,4% 119

Fjöldi
Hlutfall 

allra

Hlutfall 

svara

Mjög vel 131 47,5% 59,0%

Frekar vel 80 29,0% 36,0%

Frekar illa 7 2,5% 3,2%

Mjög illa 4 1,4% 1,8%

Samtals 222 100%

Veit ekki 18 6,5%

Svarar ekki 36 13,0%

Samtals 276 100%
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Tafla 21. Hversu vel eða illa treystir þú bílstjóranum fyrir öryggi barns þíns ef skólabíllinn lendir í 
umferðaróhappi eða bilar? 

 
 
Ríflega þriðjungur foreldra sem tóku afstöðu töldu að öryggisútbúnaður skólabílsins væri mjög góður 
(tafla 22) og samtals töldu 89,4% hann vera mjög eða frekar góðan (mynd 16). Þegar hlutfall allra er 
skoðað, má sjá að fimmtungur svaraði „veit ekki“ og 14,1% svöruðu ekki spurningunni.   
 
Tafla 22. Hversu góðan eða slæman telur þú öryggisútbúnað skólabílsins vera? 

 

 
Mynd 16. Hversu góðan eða slæman telur þú öryggisútbúnað skólabílsins vera? 

Greint eftir búsetu og háskólaþorpi var helsti munurinn sá að þeir sem búa í háskólaþorpum töldu 
öryggisútbúnað síður vera mjög góðan (18,3%) samanborið við þá sem búa í dreifbýli (46,1%). Þegar 

Fjöldi
Hlutfall 

allra

Hlutfall 

svara

Mjög vel 104 37,7% 53,6%

Frekar vel 74 26,8% 38,1%

Frekar illa 10 3,6% 5,2%

Mjög illa 6 2,2% 3,1%

Samtals 194 100%

Veit ekki 38 13,8%

Svarar ekki 44 15,9%

Samtals 276 100%

Fjöldi
Hlutfall 

allra

Hlutfall 

svara

Mjög góðan 62 22,5% 34,6%

Frekar góðan 98 35,5% 54,7%

Frekar slæman 19 6,9% 10,6%

Mjög slæman 0  -  -

Samtals 179 100%

Veit ekki 58 21,0%

Svarar ekki 39 14,1%

Samtals 276 100%

89,4%

10,6%

Mjög / frekar góðan

Frekar slæman
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tekið er saman hlutfall þeirra sem sögðu útbúnaðinn vera mjög eða frekar góðan eru niðurstöður 
svipaðar þar sem samtals 88,7% þeirra sem búa í háskólaþorpi töldu búnaðinn mjög eða frekar góðan 
á móti 90,2% dreifbýlinga. 
 
Tafla 23. Hversu góðan eða slæman telur þú öryggisútbúnað skólabílsins vera greint eftir búsetu og 
háskólaþorpi? 

 
 
Lagðar voru fyrir þrjár spurningar um breytingar á fyrirkomulagi skólaaksturs vegna tómstunda. Fyrst 
var spurt hvort  viðkomandi væri sáttur eða ósáttur við það ef að ferð skólabíls heim úr skóla yrði 
seinkað tvisvar í viku vegna tómstunda- eða íþróttastarfs innan veggja skólans. Næst var spurt hvort 
að viðkomandi myndi frekar vilja að bætt yrði við ferðum tvisvar í viku eða ferð skólabíls seinkað og 
að lokum hversu líklegt eða ólíklegt það væri að barn þeirra myndi fara með skólabíl seinnipartinn ef í 
boði væri tómstunda- eða íþróttastarf að venjulegum skóladegi loknum.  
 
Af þeim sem svöruðu fyrstu spurningunni um seinkun skólabíls, sögðust 32,0% vera mjög sáttir við 
það og 44,2% frekar sáttir en það gerir samtals 76,2% þeirra sem tóku afstöðu (tafla 24 og mynd 17). 
Tæplega fjórðungur sagðist vera mjög eða frekar ósáttur. Þegar hlutfall allra svara er skoðað má sjá 
að tæplega fjórðungur tók ekki afstöðu og þar af sögðust tæplega 11% ekki vita það.  
 
Tafla 24. Værir þú sátt(ur) eða ósátt(ur) við það ef að ferð skólabíls heim úr skóla yrði seinkað 
tvisvar í viku vegna tómstunda- eða íþróttastarfs innan veggja skólans? 

 

Mjög góðan
Frekar 

góðan

Frekar 

slæman

Mjög 

slæman
Fjöldi

Búseta:

Sveitarfélagið Skagafjörður 41,7% 52,8% 5,6%  - 36

Hólar 18,2% 63,6% 18,2%  - 11

Dreifbýli 52,0% 48,0%  -  - 25

Borgarbyggð 33,1% 55,6% 11,3%  - 142

Bifröst 14,8% 74,1% 11,1%  - 27

Hvanneyri 21,2% 69,7% 9,1%  - 33

Dreifbýli 44,2% 42,9% 13,0%  - 77

Háskólaþorp eða dreifbýli**:

Háskólaþorp 18,3% 70,4% 11,3%  - 71

Dreifbýli 46,1% 44,1% 9,8%  - 102

Fjöldi
Hlutfall 

allra

Hlutfall 

svara

Mjög sátt(ur) 66 23,9% 32,0%

Frekar sátt(ur) 91 33,0% 44,2%

Frekar ósátt(ur) 25 9,1% 12,1%

Mjög ósátt(ur) 24 8,7% 11,7%

Samtals 206 100%

Veit ekki 30 10,9%

Svarar ekki 40 14,5%

Samtals 276 100%
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Mynd 17. Værir þú sátt(ur) eða ósátt(ur) við það ef að ferð skólabíls heim úr skóla yrði seinkað 
tvisvar í viku vegna tómstunda- eða íþróttastarfs innan veggja skólans? 

Ekki var mikill munur á svörum fólks eftir búsetu, háskólaþorpi eða grunnskóla (tafla 25 og mynd 18). 
Athygli vekur þó að ekkert foreldranna sem áttu barn í Grunnskóla Borgarfjarðar á Hvanneyri eða í 
Grunnskólanum austan Vatna á Hólum sagðist vera ósátt við að ferð skólabíls yrði seinkað tvisvar í 
viku, en hafa ber í huga að svör eru fá úr báðum þessum skólum. 
 
Tafla 25. Værir þú sátt(ur) eða ósátt(ur) við það ef að ferð skólabíls heim úr skóla yrði seinkað 
tvisvar í viku vegna tómstunda- eða íþróttastarfs innan veggja skólans, greint eftir búsetu og 
háskólaþorpi. 

 
 

76,2%

23,8%

Mjög / frekar sátt(ur)

Mjög / frekar ósátt(ur)

Mjög 

sátt(ur)

Frekar 

sátt(ur)

Frekar 

ósátt(ur)

Mjög 

ósátt(ur)
Fjöldi

Búseta:

Sveitarfélagið Skagafjörður 30,0% 47,5% 15,0% 7,5% 40

Hólar 38,5% 61,5%  -  - 13

Dreifbýli 25,9% 40,7% 22,2% 11,1% 27

Borgarbyggð 32,7% 43,6% 10,9% 12,7% 165

Bifröst 47,2% 47,2% 2,8% 2,8% 36

Hvanneyri 18,9% 40,5% 16,2% 24,3% 37

Dreifbýli 31,8% 44,3% 13,6% 10,2% 88

Háskólaþorp eða dreifbýli:

Háskólaþorp 33,7% 46,5% 8,1% 11,6% 86

Dreifbýli 30,4% 43,5% 15,7% 10,4% 115
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Mynd 18. Værir þú sátt(ur) eða ósátt(ur) við það ef að ferð skólabíls heim úr skóla yrði seinkað 
tvisvar í viku vegna tómstunda- eða íþróttastarfs innan veggja skólans, greint eftir grunnskólum. 

Þegar foreldrar voru beðnir um velja á milli þess að bæta við ferð skólabíls tvisvar í viku eða seinka 
henni tvisvar í viku, skiptist afstaða þeirra nokkurn veginn í tvennt (tafla 26). Rúmlega 53% sögðu að 
bæta ætti við ferðum og tæp 47% að seinka ætti ferðum. Ekki var munur á afstöðu foreldra til þessa 
eftir búsetu eða háskólaþorpi (tafla 27). 
 
Tafla 26. Hvort myndir þú frekar vilja að bætt yrði við einni ferð skólabíls heim úr skóla tvisvar í 
viku eða að ferð skólabíls væri seinkað tvisvar í viku vegna tómstunda- eða íþróttastarfs innan 
veggja skólans? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50%

19%

28%

22%

27%

42%

50%

48%

36%

78%

45%

44%

24%

15%

18%

9%

10%

21%

9%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Grunnskólanum austan Vatna á Hólum 
(N=12)

Grunnskólanum austan Vatna á Hofsósi 
(N=21)

Grunnskóla Borgarfjarðar á 
Kleppjárnsreykjum (N=75)

Grunnskóla Borgarfjarðar á Hvanneyri 
(N=9)

Laugagerðisskóla (N=11)

Varmalandsskóla (N=66)
Mjög sátt(ur)

Frekar sátt(ur)

Frekar ósátt(ur)

Mjög ósátt(ur)

Fjöldi
Hlutfall 

allra

Hlutfall 

svara

Að bætt yrði við tveimur ferðum tvisvar í 

viku
100 36,2% 53,2%

Að ferð skólabíls væri seinkað tvisvar í viku 88 31,9% 46,8%

Samtals 188 100%

Veit ekki 42 15,2%

Svarar ekki 46 16,7%

Samtals 276 100%
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Tafla 27. Hvort myndir þú frekar vilja að bætt yrði við einni ferð skólabíls heim úr skóla tvisvar í 
viku eða að ferð skólabíls væri seinkað tvisvar í viku greint eftir búsetu og háskólaþorpi. 

 
 
Um helmingur foreldra taldi það vera mjög líklegt að barn þeirra færi með skólabíl seinnipartinn ef í 
boði væri tómstunda- eða íþróttastarf innan skólans að venjulegum skóladegi loknum og samtals 
töldu 86,6% það mjög eða frekar líklegt (tafla 28 og mynd 19). Ekki var munur á afstöðu foreldra eftir 
búsetu eða háskólsamfélagi (tafla 29). 
 
Tafla 28. Hversu líklegt eða ólíklegt er að þitt barn myndi fara með skólabíl frá skóla seinnipartinn 
ef í boði væri tómstunda- eða íþróttastarf innan skólans að venjulegum skóladegi loknum? 

 

Að bætt 

yrði við 

tveimur 

ferðum

Að ferð 

skólabíls 

væri 

seinkað

Fjöldi

Búseta:

Sveitarfélagið Skagafjörður 57,9% 42,1% 38

Hólar 53,8% 46,2% 13

Dreifbýli 60,0% 40,0% 25

Borgarbyggð 51,7% 48,3% 149

Bifröst 45,5% 54,5% 33

Hvanneyri 55,9% 44,1% 34

Dreifbýli 51,3% 48,8% 80

Háskólaþorp eða dreifbýli:

Háskólaþorp 51,3% 48,8% 80

Dreifbýli 53,3% 46,7% 105

Fjöldi
Hlutfall 

allra

Hlutfall 

svara

Mjög líklegt 105 38,0% 52,2%

Frekar líklegt 69 25,0% 34,3%

Frekar ólíklegt 11 4,0% 5,5%

Mjög ólíklegt 16 5,8% 8,0%

Samtals 201 100%

Veit ekki 27 9,8%

Svarar ekki 48 17,4%

Samtals 276 100%
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Mynd 19. Hversu líklegt eða ólíklegt er að þitt barn myndi fara með skólabíl frá skóla seinnipartinn 
ef í boði væri tómstunda- eða íþróttastarf innan skólans að venjulegum skóladegi loknum? 

 
Tafla 29. Hversu líklegt eða ólíklegt er að þitt barn myndi fara með skólabíl frá skóla seinnipartinn 
ef í boði væri tómstunda- eða íþróttastarf innan skólans að venjulegum skóladegi loknum, greint 
eftir búsetu og háskólaþorpi. 

 
  

86,6%

13,4%

Mjög / frekar líklegt

Mjög / frekar ólíklegt

Mjög líklegt
Frekar 

líklegt

Frekar 

ólíklegt

Mjög 

ólíklegt
Fjöldi

Búseta:

Sveitarfélagið Skagafjörður 41,2% 41,2% 8,8% 8,8% 34

Hólar 58,3% 33,3% 8,3%  - 12

Dreifbýli 31,8% 45,5% 9,1% 13,6% 22

Borgarbyggð 54,2% 33,1% 4,8% 7,8% 166

Bifröst 73,7% 21,1% 2,6% 2,6% 38

Hvanneyri 35,1% 35,1% 8,1% 21,6% 37

Dreifbýli 54,0% 36,8% 4,6% 4,6% 87

Háskólaþorp eða dreifbýli:

Háskólaþorp 55,2% 28,7% 5,7% 10,3% 87

Dreifbýli 49,5% 38,5% 5,5% 6,4% 109
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Tómstundir- og íþróttastarf 
 
Lagðar voru fyrir nokkrar spurningar um tómstunda-og/eða íþróttastarf fyrir grunnskólabörn. Byrjað 
var á því að spyrja hvort að viðkomandi ætti barn sem tæki þátt í tómstunda- eða íþróttastarfi eftir að 
venjulegum skóladegi er lokið og er þess gætt í niðurstöðum að birta eingöngu svör annars foreldris í 
þeim tilfellum sem báðir foreldrar svöruðu fyrir sama barn. Í töflu 30 má sjá að 70,0% þeirra sem 
svöruðu spurningunni sögðust eiga barn sem tekur þátt í tómstunda- eða íþróttastarfi.  
 
Tafla 30. Tekur barnið þitt þátt í tómstunda- eða íþróttastarfi eftir að venjulegum skóladegi er 
lokið? 

 
 
Svo virðist  sem grunnskólabörn sem búa á Hvanneyri taki mun frekar þátt í tómstunda- eða 
íþróttastarfi samanborið við grunnskólabörn sem búa á Bifröst eða í dreifbýli Borgarbyggðar (tafla 
31), þar sem 86,8% foreldra barna sem búa á Hvanneyri sögðu þau taka þátt á móti 68,4% foreldra á 
Bifröst og 63,2% foreldra í dreifbýli Borgarbyggðar. Jafnframt er munur á þátttöku barna í tómstunda- 
og íþróttastarfi eftir því hvort  þau búa í háskólaþorpi eða í dreifbýli sveitarfélaganna tveggja þar sem 
78,1% barna sem búa í háskólaþorpi taka þátt á móti 63,4% þeirra sem búa í dreifbýli.  
 
Tafla 31. Þátttaka grunnskólabarns í tómstunda- eða íþróttastarfi greint eftir búsetu og háskóla-
þorpi. 

 
 
Foreldrar sem áttu barn í tómstunda- eða íþróttastarfi voru í framhaldi spurðir hvaða, og gátu merkt 
við fleiri en eitt. Á mynd 20 má að langflestir sögðust eiga barn sem lagði stund á fótbolta eða 45%, 
þar á eftir kom körfubolti (38%) og tónlistarnám (33%). Ef færri en fimm merktu við tiltekið svar, voru 
þeir flokkaðir saman undir „Annað“. 
 

Fjöldi
Hlutfall 

allra

Hlutfall 

svara

Já 149 54,0% 70,0%

Nei 64 23,2% 30,0%

Samtals 213 100%

Veit ekki 1 0,4%

Svarar ekki 62 22,5%

Samtals 276 100%

Já Nei Fjöldi

Búseta:

Sveitarfélagið Skagafjörður 71,1% 28,9% 45

Hólar 80,0% 20,0% 20

Dreifbýli 64,0% 36,0% 25

Borgarbyggð* 69,5% 30,5% 167

Bifröst 68,4% 31,6% 38

Hvanneyri 86,8% 13,2% 38

Dreifbýli 63,2% 36,8% 87

Utan eða innan háskólasamfélags*:

Háskólaþorp 78,1% 21,9% 96
Dreifbýli 63,4% 36,6% 112
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Mynd 20. Hvaða tómstunda- eða íþróttastarfi tekur barn þitt þátt í? (N=149). 

Á myndum 21 og 22 má sjá hjá hvaða íþróttafélagi, stofnun eða samtökum grunnskólabörn í 
Borgarbyggð annars vegar og hins vegar í Sveitarfélaginu Skagafirði, sækja tómstunda- eða 
íþróttastarf.  

15%

3%

5%

7%

9%

13%

14%

18%

27%

33%

38%

45%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Annað (N=22)

Kór (N=5)

Skíði (N=8)

Leiklist (N=11)

Barnastarf á vegum kirkjunnar (N=13)

Hestamennsku (N=20)

Sund (N=21)

Dans (N=27)

Frjálsar íþróttir (N=40)

Tónlistarnám (N=49)

Körfubolta (N=56)

Fótbolta / knattspyrnu (N=67)
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Mynd 21. Borgarbyggð: Hjá hvaða íþróttafélagi, stofnun eða félagasamtökum sækir barn þitt 
tómstunda- eða íþróttastarf? (N=116) 

 

 
Mynd 22. Sveitarfélagið Skagafjörður: Hjá hvaða íþróttafélagi, stofnun eða félagasamtökum sækir 
barn þitt tómstunda- eða íþróttastarf? (N=32) 

 
 

25%

5%

5%

8%

13%

14%

14%

15%

18%

19%

19%

20%

27%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Annað (N=29)

Félagsmiðstöðin Hosílo (N=6)

Félagsmiðstöðin MÓFÓ (N=6)

Hestamannafélagið Faxi (N=9)

Íþróttamiðstöðin í Borgarnesi (N=15)

Íþróttamiðstöðin á Varmalandi (N=16)

Ungmennafélagið Íslendingur (N=16)

Íþróttamiðstöðin á Kleppjárnsreykjum (N=17)

Skallagrímur (N=21)

Ungmennafélag Reykdæla (N=22)

Ungmennafélag Stafholtstungna (N=22)

Dansfélag Borgarfjarðar (N=23)

Tónlistarskóli Borgarfjarðar (N=31)

41%

19%

19%

31%

41%

41%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Annað (N=13)

Félagsmiðstöðin Friður, í Skagafirði (N=6)

Ungmennafélagið Tindastóll (N=6)

Ungmennafélagið Neisti (N=10)

Tónlistarskóli Skagafjarðar (N=13)

Ungmennafélagið Hjalti (N=13)
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Tafla 32. Hversu marga daga á viku sækir barn þitt tómstunda- eða íþróttastarf? 

 
 
Það hversu oft barnið sækir tómstunda- eða íþróttastarf dreifist nokkurn veginn jafnt þar sem 15,0% 
sögðu barnið sækja tómstunda- eða íþróttastarf einu sinni í viku, 23,8% tvisvar í viku, 17,7% þrisvar í 
viku, 21,1% fjórum sinnum í viku og 14,3% fimm sinnum í viku (tafla 32). Börn í Borgarbyggð sóttu 
tómstunda- eða íþróttastarf hlutfallslega oftar í viku samanborið við börn í Skagafirði þar sem 22,8% 
barna í Borgarbyggð sóttu það fimm sinnum í viku eða oftar samanborið við 6,3% í Skagafirði (tafla 
33). Innan Borgarbyggðar sóttu grunnskólabörn á Hvanneyri hlutfallslega oftast í viku tómstunda-eða 
íþróttastarf samanborið við grunnskólabörn annars staðar eða 36,4% barna á Hvanneyri á móti 7,7% 
á Bifröst og 20,8% sem búa í dreifbýli Borgarbyggðar. 
 
Tafla 33. Hversu marga daga á viku sækir barn þitt tómstunda- eða íþróttastarf greint eftir búsetu 
og háskólaþorpi 

 
 
 
 
 
 

Fjöldi
Hlutfall 

allra

Hlutfall 

svara

Sjaldnar en einu sinni á viku 5 3,4% 3,4%

Einu sinni í viku 22 14,8% 15,0%

Tvisvar í viku 35 23,5% 23,8%

Þrisvar í viku 26 17,4% 17,7%

Fjórum sinnum í viku 31 20,8% 21,1%

Fimm sinnum í viku 21 14,1% 14,3%

Sex sinnum í viku 3 2,0% 2,0%

Alla daga vikunnar 4 2,7% 2,7%

Samtals 147 100%

Veit ekki 1 0,7%

Svarar ekki 1 0,7%

Samtals 149 100%

Einu sinni í 

viku eða 

sjaldnar

Tvisvar í 

viku

Þrisvar í 

viku

Fjórum 

sinnum í 

viku

Fimm 

sinnum í 

viku eða 

oftar

Fjöldi

Búseta*:

Sveitarfélagið Skagafjörður 21,9% 40,6% 18,8% 12,5% 6,3% 32
Hólar 37,5% 25,0% 12,5% 12,5% 12,5% 16

Dreifbýli 6,3% 56,3% 25,0% 12,5%  - 16

Borgarbyggð** 17,5% 19,3% 16,7% 23,7% 22,8% 114

Bifröst 34,6% 23,1% 19,2% 15,4% 7,7% 26

Hvanneyri 6,1% 30,3% 15,2% 12,1% 36,4% 33

Dreifbýli 15,1% 11,3% 18,9% 34,0% 20,8% 53

Háskólaþorp eða dreifbýli:

Háskólaþorp 22,7% 26,7% 16,0% 13,3% 21,3% 75
Dreifbýli 13,0% 21,7% 20,3% 29,0% 15,9% 69
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Tafla 34. Ert þú ánægð(ur) eða óánægð(ur) með framboð tómstunda- eða íþróttastarfs sem er í 
boði fyrir barnið þitt í sveitarfélaginu? 

 
 

 
Mynd 23. Ert þú ánægð(ur) eða óánægð(ur) með framboð tómstunda- eða íþróttastarfs sem er í 
boði fyrir barnið þitt í sveitarfélaginu? 

 
Allir foreldrar voru spurðir hvort þeir væru ánægðir eða óánægðir framboð tómstunda- eða 
íþróttastarfs sem væri í boði fyrir börn og sögðust 14,7% vera mjög ánægð, 56,0% frekar ánægð á 
móti 22,0% sem voru frekar óánægð og 7,3% sem voru mjög óánægð (tafla 34). Samtals voru því 
70,6% mjög eða frekar ánægð á móti 29,4% sem voru mjög eða frekar óánægð (mynd 23). 
 
Ekki var munur á ánægju foreldra með framboð tómstunda- eða íþróttastarfs á milli sveitarfélaganna 
tveggja, en munur var eftir búsetu innan Borgarbyggðar og þess hvort að foreldrar búa í háskólaþorpi 
eða ekki (tafla 35). Tæplega helmingur (48,5%) foreldra sem búa á Bifröst er mjög eða frekar 
óánægður með framboðið samanborið við 35,8% Hvanneyringa og 23,6% þeirra sem búa í dreifbýli 
Borgarbyggðar. Þegar afstaðan er skoðuð eftir því hvort  fólk býr í háskólaþorpi eða ekki, þá er heldur 
meiri óánægja meðal íbúa háskólaþorpa þar sem 37,9% segjast vera mjög eða frekar óánægð 
samanborið við 26,4% dreifbýlinga. 
 
Á mynd 24 má sjá svör foreldra við hversu ánægðir eða óánægðir þeir eru með framboð tómstunda- 
og íþróttastarfs greint eftir grunnskólum.  
 
  

Fjöldi
Hlutfall 

allra

Hlutfall 

svara

Mjög ánægð(ur) 32 11,6% 14,7%

Frekar ánægð(ur) 122 44,2% 56,0%

Frekar óánægð(ur) 48 17,4% 22,0%

Mjög óánægð(ur) 16 5,8% 7,3%

Samtals 218 100%

Veit ekki 24 8,7%

Svarar ekki 34 12,3%

Samtals 276 100%

70,6%

29,4%

Mjög / frekar ánægð(ur)

Mjög / frekar óánægð(ur)
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Tafla 35. Ánægja/óánægja með framboð tómstunda- og íþróttastarfs eftir búsetu og háskólaþorpi. 

 
 

 
Mynd 24. Ánægja/óánægja með framboð tómstunda- og íþróttastarfs eftir grunnskóla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mjög 

ánægð(ur)

Frekar 

ánægð(ur)

Frekar 

óánægð(ur)

Mjög 

óánægð(ur)
Fjöldi

Búseta:

Sveitarfélagið Skagafjörður 5,4% 64,9% 21,6% 8,1% 37

Hólar 11,1% 66,7% 22,2%  - 18

Dreifbýli  - 63,2% 21,1% 15,8% 19

Borgarbyggð* 16,6% 51,0% 24,1% 8,3% 145

Bifröst 17,1% 34,3% 37,1% 11,4% 35

Hvanneyri 23,5% 41,2% 32,4% 2,9% 34

Dreifbýli 12,5% 63,9% 13,9% 9,7% 72

Háskólaþorp eða dreifbýli***:

Háskólaþorp 18,4% 43,7% 32,2% 5,7% 87

Dreifbýli 9,9% 63,7% 15,4% 11,0% 91

13%

21%

13%

19%

73%

56%

59%

33%

60%

40%

13%

28%

16%

67%

27%

28%

17%

3%

13%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Grunnskólanum austan Vatna á Hólum 
(N=15)

Grunnskólanum austan Vatna á 
Hofsósi (N=18)

Grunnskóla Borgarfjarðar á 
Kleppjárnsreykjum (N=61)

Laugagerðisskóla (N=12)

Grunnskóla Borgarfjarðar á Hvanneyri 
(N=15)

Varmalandsskóla (N=47)

Mjög ánægð(ur)

Frekar ánægð(ur)

Frekar 
óánægð(ur)
Mjög óánægður
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Tafla 36. Er eitthvert tómstunda- eða íþróttastarf sem þú vilt að sé í boði í fyrir barnið þitt? 

 
 
Tæplega 60% foreldra óskuðu eftir því að í boði væri tómstunda- eða íþróttastarf, sem samkvæmt 
þeirra vitneskju var ekki þegar í boði (tafla 36). Þegar svör við spurningunni eru skoðuð eftir búsetu 
innan Borgarbyggðar þá voru það helst foreldrar sem búa á Bifröst sem sögðu að þeir myndu vilja að í 
boði væri tómstunda- eða íþróttastarf, þar sem 80,0% þeirra svöruðu því játandi samanborið við um 
helming íbúa á Hvanneyri og í dreifbýli Borgarbyggðar (tafla 37). Á mynd 25 má svo sjá svörin greind 
eftir grunnskólum.  
 
Tafla 37. Er eitthvert tómstunda- eða íþróttastarf sem þú vilt að sé í boði í fyrir barnið þitt greint 
eftir búsetu og háskólaþorpi. 

 
 
 

Fjöldi
Hlutfall 

allra

Hlutfall 

svara

Já 100 36,2% 58,1%

Nei 72 26,1% 41,9%

Samtals 172 100%

Veit ekki 65 23,6%

Svarar ekki 39 14,1%

Samtals 276 100%

Já Nei Fjöldi

Búseta:

Sveitarfélagið Skagafjörður 54,1% 45,9% 37

Hólar 46,7% 53,3% 15

Dreifbýli 59,1% 40,9% 22

Borgarbyggð* 59,7% 40,3% 134

Bifröst 80,0% 20,0% 30

Hvanneyri 53,1% 46,9% 32

Dreifbýli 50,7% 49,3% 69

Háskólaþorp eða dreifbýli:

Háskólaþorp 62,3% 37,7% 77

Dreifbýli 52,7% 47,3% 91
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Mynd 25. Er eitthvert tómstunda- eða íþróttastarf sem þú vilt að sé í boði í fyrir barnið þitt eftir 
grunnskólum. 

Inntir eftir því hvaða íþrótta- eða tómstundastarf það væri sem foreldrar myndu vilja að væri í boði 
nefndi rúmlega fjórðungur fimleika og fimmtungur dans (mynd 26). Í töflu 38 má sjá greint eftir 
grunnskólum hvað foreldrar vildu helst að væri í boði og þar má sjá að í Grunnskólunum austan Vatna 
á Hólum og á Hofsósi nefna 40,0% eða meira að þeir vildu að fimleikar væru í boði.   

 
Mynd 26. Hvaða tómstunda- eða íþróttastarf vilt þú að sé í boði í fyrir barnið þitt? (N=100).  

38%

70%

56%

90%

50%

60%

62%

30%

44%

10%

50%

40%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Grunnskólanum austan Vatna á Hólum (N=13)

Grunnskólanum austan Vatna á Hofsósi 
(N=20)

Grunnskóla Borgarfjarðar á Kleppsjárnreykjum 
(N=62)

Grunnskóla Borgarfjarðar á Hvanneyri (N=10)

Laugagerðisskóla (N=8)

Varmalandsskóla (N=52)

Já Nei

31%

5%

5%

5%

6%

7%

9%

11%

11%

11%

21%

27%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Annað (N=31)

Kór / tónlist (N=5)

Skák (N=5)

Skátar (N=5)

Myndlist (N=6)

Fótbolti (N=7)

Leiklist (N=9)

Bardagaíþróttir (N=11)

Frjálsar íþróttir (N=11)

Handbolti (N=11)

Dans (N=21)

Fimleikar (N=27)
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Tafla 38. Hvaða tómstunda- eða íþróttastarf vilt þú að sé í boði í fyrir barnið þitt greint eftir 
grunnskólum. 

 
 
Yfirgnæfandi meirihluti foreldra eru mjög eða frekar hlynntir því að tómstunda- og íþróttastarf sé 
hluti af skóladegi barnsins þar sem 52,9% eru mjög hlynnt því, 40,5% frekar hlynnt og gerir það 
samtals 93,4% foreldra (tafla 39 og mynd 27). 
 
Tafla 39. Ertu hlynnt(ur) eða andvíg(ur) því að tómstunda- og íþróttastarf sé hluti af skóladegi 
barnsins þíns? 

 
 

 
Mynd 27. Ertu hlynnt(ur) eða andvíg(ur) því að tómstunda- og íþróttastarf sé hluti af skóladegi 
barnsins þíns? 

Fimleikar Dans
Bardaga-

íþróttir

Frjálsar 

íþróttir
Handbolti Annað Fjöldi

Grunnskólanum austan Vatna 

á Hólum
40,0% 40,0%  - 20,0%  - 120,0% 5

Grunnskólanum austan Vatna 

á Hofsósi
46,2% 30,8%  - 23,1%  - 61,5% 13

Grunnskóla Borgarfjarðar á 

Kleppsjárnreykjum
25,7% 2,9% 8,6% 11,4% 22,9% 60,0% 35

Grunnskóla Borgarfjarðar á 

Hvanneyri
22,2%  - 22,2%  -  - 55,6% 9

Laugagerðisskóla  -  -  -  -  -  - 4

Varmalandsskóla 23,3% 43,3% 20,0% 6,7% 10,0% 73,3% 30

Fjöldi
Hlutfall 

allra

Hlutfall 

svara

Mjög hlynnt(ur) 120 43,5% 52,9%

Frekar hlynnt(ur) 92 33,3% 40,5%

Frekar andvíg(ur) 11 4,0% 4,8%

Mjög andvíg(ur) 4 1,4% 1,8%

Samtals 227 100%

Veit ekki 16 5,8%

Svarar ekki 33 12,0%

Samtals 276 100%

93,4%

6,6%

Mjög / frekar hlynnt(ur)

Mjög / frekar andvíg(ur)
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Tafla 40. Ertu hlynnt(ur) eða andvíg(ur) því að tómstunda- og íþróttastarf sé hluti af skóladegi 
barnsins þíns greint eftir búsetu og háskólaþorpi. 

 
 

 
Mynd 28. Ertu hlynnt(ur) eða andvíg(ur) því að tómstunda- og íþróttastarf sé hluti af skóladegi 
barnsins þíns greint eftir grunnskóla. 

Ekki virðist vera mikill munur á afstöðu foreldra til þess hvort að tómstunda- og íþróttastarf eigi að 
vera hluti af skóladegi barnsins eftir búsetu, háskólaþorpi og grunnskólum (tafla 40 og mynd 28).  
 
Lagðar voru fyrir tvær spurningar sem lutu sérstaklega að tónlistarnámi. Fyrri spurningin var hvort að 
foreldrar væru hlynntir eða andvígir því að barn þeirra ætti kost á að vera sótt úr kennslustund til að 
fara í tónlistartíma og sú síðari hvort þeir teldu fara betur á því að það væri einn tónlistarskóli í 
sveitarfélaginu eða að tónlistarskóli væri deild í hverjum grunnskóla sveitarfélagsins. 
 
  

Mjög 

hlynnt(ur)

Frekar 

hlynnt(ur)

Frekar 

andvíg(ur)

Mjög 

andvíg(ur)
Fjöldi

Búseta:

Sveitarfélagið Skagafjörður 42,9% 51,0% 2,0% 4,1% 49

Hólar 57,1% 42,9%  -  - 21

Dreifbýli 32,1% 57,1% 3,6% 7,1% 28

Borgarbyggð 55,4% 37,9% 5,6% 1,1% 177

Bifröst 68,4% 31,6%  -  - 38

Hvanneyri 43,2% 38,6% 13,6% 4,5% 44

Dreifbýli 56,5% 39,1% 4,3%  - 92

Háskólaþorp eða dreifbýli:

Háskólaþorp 55,3% 36,9% 5,8% 1,9% 103

Dreifbýli 50,8% 43,3% 4,2% 1,7% 120

59%

40%

58%

27%

30%

60%

41%

48%

32%

67%

60%

37%

4%

8%

7%

10%

3%

8%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Grunnskólanum austan Vatna á Hólum 
(N=17)

Grunnskólanum austan Vatna á Hofsósi 
(N=25)

Grunnskóla Borgarfjarðar á 
Kleppjárnsreykjum (N=79)

Grunnskóla Borgarfjarðar á Hvanneyri 
(N=15)

Laugagerðisskóla (N=10)

Varmalandsskóla (N=70)
Mjög hlynnt(ur)

Frekar hlynnt(ur)

Frekar andvíg(ur)

Mjög andvíg(ur)
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Tafla 41. Ertu hlynnt(ur) eða andvíg(ur) því að barn þitt eigi kost á því að vera sótt úr kennslustund 
til að fara í tónlistartíma? 

 
 

 
Mynd 29. Ertu hlynnt(ur) eða andvíg(ur) því að barn þitt eigi kost á því að vera sótt úr kennslustund 
til að fara í tónlistartíma? 

Foreldrar eru almennt mjög eða frekar hlynntir því að barn þeirra eigi kost á því að vera sótt úr 
kennslustund til að fara í tónlistartíma en þó segist tæplega fimmtungur vera því mjög eða frekar 
andvígur (tafla 41 og mynd 29). Ekki kom fram munur á afstöðu foreldra til þessa eftir búsetu og 
háskólaþorpi (tafla 42). 
 
  

Fjöldi
Hlutfall 

allra

Hlutfall 

svara

Mjög hlynnt(ur) 93 33,7% 40,8%

Frekar hlynnt(ur) 92 33,3% 40,4%

Frekar andvíg(ur) 29 10,5% 12,7%

Mjög andvíg(ur) 14 5,1% 6,1%

Samtals 228 100%

Veit ekki 15 5,4%

Svarar ekki 33 12,0%

Samtals 276 100%

81,1%

18,9%

Mjög / frekar hlynnt(ur)

Mjög / frekar andvíg(ur)
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Tafla 42. Ertu hlynnt(ur) eða andvíg(ur) því að barn þitt eigi kost á því að vera sótt úr kennslustund 
til að fara í tónlistartíma greint eftir búsetu og háskólaþorpi. 

 
 
Um helmingur þeirra sem tóku afstöðu til þess hvort það færi betur á því að það væri einn 
tónlistarskóli í sveitarfélaginu eða að tónlistarskóli væri deild í hverjum grunnskóla, valdi síðari 
svarkostinn (tafla 43). Þriðjungur taldi að það væri betra að það væri einn tónlistarskóli í sveitar-
félaginu en 16,2% sögðu það ekki skipta máli hvort formið væri við lýði. Þegar þessi afstaða er greind 
eftir búsetu, háskólaþorpi og hvort að viðkomandi eigi barn sem er í tónlistarnámi virðist eingöngu 
vera munur eftir því hvort  fólk býr í háskólaþorpi eða í dreifbýli sveitarfélaganna (tafla 44). Munurinn 
liggur helst í því að þeir sem búa í dreifbýli eru frekar á því að það sé betra að það sé einn 
tónlistarskóli í sveitarfélaginu (38,5%) samanborið við þá sem búa í háskólaþorpi (24,7%). Jafnframt 
telur síðarnefndi hópurinn síður að það skipti ekki máli hvert fyrirkomulag tónlistarskólans er. 
 
Tafla 43. Hvort telur þú að fari betur á því að það sé einn tónlistarskóli í sveitarfélaginu eða að 
tónlistarskóli sé deild í hverjum grunnskóla sveitarfélagsins, eða finnst þér þetta ekki skipta máli? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mjög 

hlynnt(ur)

Frekar 

hlynnt(ur)

Frekar 

andvíg(ur)

Mjög 

andvíg(ur)
Fjöldi

Búseta:

Sveitarfélagið Skagafjörður 40,0% 46,0% 12,0% 2,0% 50

Hólar 47,6% 47,6% 4,8%  - 21

Dreifbýli 34,5% 44,8% 17,2% 3,4% 29

Borgarbyggð 41,2% 38,4% 13,0% 7,3% 177

Bifröst 62,2% 32,4% 5,4%  - 37

Hvanneyri 14,6% 43,9% 22,0% 19,5% 41

Dreifbýli 44,8% 38,5% 11,5% 5,2% 96

Háskólaþorp eða dreifbýli:

Háskólaþorp 39,4% 40,4% 12,1% 8,1% 99

Dreifbýli 42,4% 40,0% 12,8% 4,8% 125

Fjöldi
Hlutfall 

allra

Hlutfall 

svara

Betra að það sé einn tónlistarskóli í 

sveitarfélaginu
68 24,6% 33,3%

Betra að tónlistarskóli sé deild í hverjum 

grunnskóla sveitarfélagsins
103 37,3% 50,5%

Skiptir ekki máli 33 12,0% 16,2%

Samtals 204 100%

Veit ekki 41 14,9%

Svarar ekki 31 11,2%

Samtals 276 100%
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Tafla 44. Hvort telur þú að fari betur á því að það sé einn tónlistarskóli í sveitarfélaginu eða að 
tónlistarskóli sé deild í hverjum grunnskóla sveitarfélagsins greint eftir búsetu og háskólaþorpi. 

 
 
 

Ferðatími barns 
 
Lagðar voru fyrir tvær spurningar um ferðatíma barns, annars vegar í og úr skóla og hins vegar vegna 
tómstunda- eða íþróttastarfs. Ákveðið var að spyrja fyrst um ferðatíma vegna skóla og í beinu fram-
haldi þá foreldra sem áttu börn sem voru í tómstundum eða íþróttum um ferðatíma vegna þess. 
Ástæðan fyrir röð spurninganna var  að reyna að tryggja að í svörum við síðari spurningunni um 
ferðatíma vegna tómstunda eða íþrótta væru undanskildar ferðir í og úr skóla.  
 
Fyrri spurningin var orðuð á eftirfarandi hátt; Hversu mikill tími áætlar þú að fari í að koma barni þínu 
í og úr skóla á dag, svona um það bil. Hér skiptir ekki máli hvort þú keyrir barnið sjálf(ur), það taki 
skólabíl, barnið fari í samfloti með öðrum eða fótgangandi. Síðari spurningin var eftirfarandi: Hversu 
mikill tími áætlar þú að fari í að koma barni þínu í tómstunda- eða íþróttastarf á viku  Hér er átt við 
hversu mikill tími fer í að koma barni þínu í tómstunda- eða íþróttastarf og sækja það að því loknu að 
undanskildum ferðum til og frá skóla 
 
  

Betra að 

það sé einn 

tónlistar-

skóli í 

sveitar-

félaginu

Betra að 

tónlistar-

skóli sé 

deild í 

hverjum 

grunnskóla

Skiptir ekki 

máli
Fjöldi

Búseta:

Sveitarfélagið Skagafjörður 38,5% 46,2% 15,4% 39

Hólar 33,3% 33,3% 33,3% 12

Dreifbýli 40,7% 51,9% 7,4% 27

Borgarbyggð 32,1% 51,5% 16,4% 165

Bifröst 14,3% 68,6% 17,1% 35

Hvanneyri 31,6% 47,4% 21,1% 38

Dreifbýli 37,8% 47,8% 14,4% 90

Háskólaþorp eða dreifbýli +:

Háskólaþorp 24,7% 54,1% 21,2% 85

Dreifbýli 38,5% 48,7% 12,8% 117

Í tónlistarnámi:
Á barn í tónlistarnámi 37,7% 47,2% 15,1% 53

Á ekki barn í tónlistarnámi 31,8% 51,7% 16,6% 151
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Tafla 45. Ferðatími barns á dag, í og úr skóla. 

 
 

 
Mynd 30. Ferðatími barns á dag, í og úr skóla. 

Í töflu 45 má sjá yfirlit yfir svör foreldra um ferðatíma barns og sagði um helmingur (53,0%) ferða-
tímann vera innan við 30 mínútur á dag, 31,9% segja hann vera á bilinu 31 mínútur til 1 klukkustund á 
dag en 15,2% segja hann vera meira en 1 klukkustund. Á mynd 30 má sjá hlutfallslega skiptingu svara 
eftir því hvort að ferðatími barns var minni eða meiri en 45 mínútur. Innan Borgarbyggðar liggur 
munurinn á ferðatíma barns helst í því að nær engin þeirra barna sem búa á Bifröst þurfa að ferðast  
lengur en 45 mínútur á dag í og úr skóla.   
 
  

Fjöldi
Hlutfall 

allra

Hlutfall 

svara

Innan við 15 mínútur á dag 52 21,7% 25,5%

Um það bil 16 til 30 mínútur á dag 56 23,3% 27,5%

Um það bil 31 til 45 mínútur á dag. 40 16,7% 19,6%

Um það bil 46 mínútur til 1 klukkustund á 

dag
25 10,4% 12,3%

Um það bil 1 til 1 ½ klukkustund á dag 22 9,2% 10,8%

Um það bil 1 ½ til 2 klukkustundir á dag 7 2,9% 3,4%

Meira en 2 klukkustundir á dag 2 0,8% 1,0%

Samtals 204 100%

Veit ekki 1 0,4%

Svarar ekki 35 14,6%

Samtals 240 100%

72,5%

27,5%

45 mínútur eða minna

Meira en 45 mínútur
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Tafla 46. Ferðatími barns á dag, í og úr skóla, greint eftir búestu og háskólaþorpi. 

 
 
Samanlagður ferðatími barna vegna tómstunda- og íþróttastarfs á viku dreifðist nokkuð jafnt eins og 
sjá má í töflu 47, þar sem á bilinu 12,0% til 27,1% merkja við hvern svarmöguleika. Það skiptist einnig 
nokkurn veginn  jafnt eftir því hvort  ferðatími barns í tómstundir og íþróttir er meira en minna en ein 
klukkustund (mynd 31).  
 
Tafla 47. Ferðatími barns á viku, vegna tómstunda- eða íþróttastarfs á viku.  

 

45 mínútur 

eða minna

Meira en 45 

mínútur
Fjöldi

Búseta:

Sveitarfélagið Skagafjörður 78,0% 22,0% 41

Hólar 83,3% 16,7% 18

Dreifbýli 73,9% 26,1% 23

Borgarbyggð** 71,6% 28,4% 162

Bifröst 97,4% 2,6% 38

Hvanneyri 51,4% 48,6% 37

Dreifbýli 67,5% 32,5% 83

Háskólaþorp eða dreifbýli:

Háskólaþorp 76,3% 23,7% 93

Dreifbýli 68,9% 31,1% 106

Fjöldi
Hlutfall 

allra

Hlutfall 

svara

Innan við 30 mínútur á viku 36 24,2% 27,1%

Um það bil 30 til 60 mínútur á viku 27 18,1% 20,3%

Um það bil 1 til 2 klukkustundir á viku 31 20,8% 23,3%

Um það bil 2 til 3 klukkustundir á viku 16 10,7% 12,0%

Meira en 3 klukkustundir á viku 23 15,4% 17,3%

Samtals 133 100%

Veit ekki 6 4,0%

Svarar ekki 10 6,7%

Samtals 149 100%
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Mynd 31. Ferðatími barns á viku, vegna tómstunda- og íþróttastarfs á viku. 

Ferðatími barna í Borgarbyggð er hlutfallslega oftar meira en ein klukkustund á viku samanborið við 
Skagafjörð, eða í 58,1% tilvika á móti 29,6% (tafla 48). Að sama skapi er munur á ferðatíma barna 
eftir því hvort þau búa í háskólaþorpi eða í dreifbýli, þar sem ferðatími síðarnefnda hópsins er 
hlutfallslega oftar ein klukkustund eða minna (54,8%).   
 
Tafla 48. Ferðatími barns á viku, vegna tómstunda- og íþróttastarfs á viku, greint eftir búsetu og 
háskólasamfélagi. 

 
 
 
  

47,4%

52,6%

1 klst.eða minna

Meira en 1 klst.

1 klst. eða 

minna

Meira en 1 

klst.
Fjöldi

Búseta**:

Sveitarfélagið Skagafjörður 70,4% 29,6% 27

Hólar 61,5% 38,5% 13

Dreifbýli 78,6% 21,4% 14

Borgarbyggð 41,9% 58,1% 105

Bifröst 41,7% 58,3% 24

Hvanneyri 32,3% 67,7% 31

Dreifbýli 47,9% 52,1% 48

Háskólaþorp eða dreifbýli +:

Háskólaþorp 41,2% 58,8% 68

Dreifbýli 54,8% 45,2% 62
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Mögulegar breytingar á staðsetningu skóla  
 
Lagðar voru fyrir níu spurningar um hvort foreldrar væru reiðubúnir að íhuga að senda barn sitt í 
annan grunnskóla að ákveðnum forsendum gefnum og má sjá niðurstöður á mynd 32. Fyrst var spurt 
hvort að viðkomandi væri reiðubúinn að íhuga það þó að fara þyrfti lengri vegalengd í og úr skóla. Af 
þeim sem tóku afstöðu til fyrstu spurningarinnar voru 20% sem sögðust vera tilbúin að íhuga það. Þar 
á eftir var spurt hvort að foreldrar væru reiðubúnir til að íhuga það til þess að barnið færi í stærri 
skóla og svöruðu 9% því játandi. Þegar spurt var um sértækari ástæður voru fleiri sem voru tilbúnir til 
að íhuga að senda barnið sitt í annan skóla, til dæmis sagðist tæplega helmingur foreldra vera 
tilbúinn til þess ef það væri til þess að eiga kost á sérkennslu fyrir barnið (49%) eða til að barnið sæki 
stærri skóla með betri kennslu að þeirra mati (47%). Jafnframt sögðust 41% vera reiðubúin að íhuga 
það ef boðið væri upp á skólaakstur, en eingöngu 11% ef þeir þyrftu að keyra barnið sjálfir í skólann. 
 
Foreldrar gátu einnig nefnt aðra ástæðu fyrir því að senda barn sitt í annan skóla og gerðu 17 
foreldrar það. Þar af nefndu sjö að þeir myndu gera það ef barnið yrði fyrir einelti eða væri í slæmum 
félagslegum aðstæðum í sínum skóla. 
 

 
Mynd 32. Reiðubúin(n) að íhuga að senda barn í annan grunnskóla 

20%

9%

39%

49%

29%

28%

47%

11%

41%

80%

91%

62%

51%

71%

72%

53%

89%

59%
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Mynd 33. Reiðubúin(n) að íhuga að senda barn sitt í annan grunnskóla greint eftir sveitarfélögum 
(þeir sam svara „já“). 

Á mynd 33 má sjá samanburð á hlutföllum þeirra sem segjast vera reiðubúnir að íhuga að senda barn 
sitt í annan grunnskóla að ákveðnum forsendum gefnum greint eftir sveitarfélögum. Súlurnar fyrir 
hvort sveitarfélag standa fyrir hlutfall þeirra sem svöruðu já við spurningunum. Marktækur munur er 
stjörnu- eða plúsmerktur (*, +) líkt og í krosstöflum. Þeir sem búa í Skagafirði svöruðu því hlutfallslega 
oftar að þeir væru tilbúnir að íhuga að barn þeirra skipti um skóla að ákveðnum forsendum gefnum. 
Til dæmis sögðust 50% Skagfirðinga vera tilbúnir að íhuga það ef að barnið myndi þá sækja skóla með 
betri eða annars konar íþróttaaðstöðu á móti 23% foreldra í Borgarbyggð og 60% Skagfirðinga til að 
barnið sækti skóla með betri kennslu á móti 43% Borgfirðinga. 
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Mynd 34. Reiðubúin(n) að íhuga að senda barn sitt í annan grunnskóla greint eftir búsetu innan 
Borgarbyggðar (þeir sem svara „já“). 

 
Þegar afstaðan til þess hvort  foreldrar væru reiðubúnir að senda barn sitt í annan grunnskóla er 
skoðuð eftir búsetu innan Borgarbyggðar, virðist vera sem að þeir sem búa í dreifbýli hafi síður verið 
á því að senda barn sitt í annan skóla heldur en Bifrestingar og Hvanneyringar (mynd 34). Þannig voru 
til dæmis einungis 14% foreldra í dreifbýli Borgarbyggðar tilbúin að íhuga að senda barn sitt í annan 
skóla sem er með betri eða annars konar aðstöðu til tómstunda samanborið við 42% Bifrestinga og 
43% Hvanneyringa. Svipað er upp á teningunum þegar spurt var um íþróttaaðstöðu, 13% dreifbýlinga 
voru þá tilbúin  að íhuga að barnið skipti um skóla, 28% Hvanneyringa og 38% Bifrestinga.  
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Mynd 35. Reiðubúin(n) að íhuga að senda barn sitt í annan grunnskóla greint eftir búsetu innan 
Sveitarfélagsins Skagafjarðar (þeir sem svara „já“). 

Þegar afstaðan til þess að barnið skipti um skóla er skoðuð eftir búsetu innan Skagafjarðar liggur 
helsti munurinn í því að foreldrar barna á Hólum voru almennt oftar tilbúnir til að íhuga það 
samanborið við þá sem búa í dreifbýli sveitarfélagsins (mynd 35). Til að mynda sögðust 82% foreldra 
á Hólum vera reiðubúin að íhuga það til þess að barnið sæki skóla með betri kennslu á móti 44% 
þeirra sem búa í dreifbýli. Yfir helmingur eða 56% foreldra á Hólum eru tilbúin að íhuga að barnið 
skipti um skóla, jafnvel þó fara þyrfti lengri vegalengd í og úr skóla en einungis um fjórðungur þeirra 
sem búa í dreifbýlinu sagðist vera tilbúinn til þess.  
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Mynd 36. Reiðubúin(n) að íhuga að senda barn sitt í annan grunnskóla greint eftir því hvort 
viðkomandi búi í háskólaþorpi eða ekki (þeir sem svara „já“). 

Foreldrar í háskólaþorpum voru hlutfallslega oftar tilbúnir til að íhuga að barnið skipti um skóla 
samanborið við foreldra í dreifbýli (mynd 36). Munurinn liggur helst í  að eiga kost á sérkennslu fyrir 
barnið (55% á móti 44%), til að fá betri aðstöðu til tómstunda (44% á móti 19%), betri íþróttaaðstöðu 
(40% á móti 19%), betri kennslu (56% á móti 40%) og ef að boðið væri upp á skólaakstur (51% á móti 
33%).  
 
Þegar afstaðan er skoðuð eftir skólum (mynd 37) er áberandi að foreldrar barna í Grunnskólunum 
austan Vatna á Hólum og á Hofsósi sögðust hlutfallslega oftar vera reiðubúnir að íhuga að barnið 
þeirra skipti um skóla, samanborið við aðra skóla í könnuninni. Hér er minnt á að fá svör eru á bakvið 
hlutfall svara frá Laugargerðisskóla, Grunnskóla Borgarfjarðar á Hvanneyri og Grunnskólanum austan 
Vatna á Hólum. Um helmingur foreldra í báðum Grunnskólunum austan Vatna (Hólar og Hofsós) auk 
foreldra barna í Grunnskólanum á Kleppjárnsreykjum var reiðubúinn að íhuga annan skóla þar sem 
námsframboð er fjölbreyttara, en í hinum þremur skólunum (Grunnskóla Borgarfjarðar á Hvanneyri, 
Laugagerðisskóla og Varmalandsskóla) sögðust innan við 40% vera reiðubúin að íhuga það. Þegar lagt 
var til grundvallar að barnið skipti um skóla til að fá betri kennslu, sögðust 71% foreldra barna í 
grunnskólanum á Hólum vera reiðubúin að íhuga að barnið skipti um skóla, 64% foreldra í 
grunnskólanum á Hofsósi, helmingur foreldra á Kleppjárnsreykjum og á bilinu 33% til 36% í hinum 
skólunum þremur.  
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Mynd 37. Reiðubúin(n) að íhuga að senda barn sitt í annan grunnskóla greint eftir grunnskólum 
(þeir sem svara „já“). 

Þeir 142 foreldrar sem sögðust vera reiðubúnir að íhuga að senda barn sitt í annan grunnskóla að 
ákveðnum forsendum gefnum voru spurðir í framhaldi hversu löngum tíma þeir væru reiðubúnir að 
bæta við ferðatíma barnsins. Af þeim sem svöruðu spurningunni voru 35% tilbúnir að bæta við innan 
við 15 mínútum á dag, 43,9% um það bil 16 til 30 mínútum á dag og 15,4% á bilinu 31 til 45 mínútur á 
dag (tafla 49). 
 
Tafla 49. Hversu löngum tíma værir þú reiðubúin/n að bæta við ferðatíma barns þíns, í og úr skóla? 
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Um það bil 46 mínútur til 1 klukkustund á 

dag
6 4,2% 4,9%
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Í töflu 50 má sjá að þeir sem búa í Skagafirði eru hlutfallslega oftar tilbúnir að bæta meira við 
ferðatíma barnsins síns á dag samanborið við íbúa í Borgarbyggð, þar sem 46,2% Skagfirðinga segjast 
vera reiðubúnir að bæta meira en 30 mínútum við samanborið við 14,6% í Borgarbyggð. Á mynd 38 
má sjá þessa afstöðu greinda eftir grunnskólum (Grunnskólanum á Hvanneyri er sleppt vegna fárra 
svara). 
 
Tafla 50. Hversu löngum tíma foreldrar eru reiðubúnir að bæta við ferðatíma barnsins síns greint 
eftir búsetu og háskólaþorpi. 

 
 

 
Mynd 38. Hversu löngum tíma foreldrar eru reiðubúnir að bæta við ferðatíma barnsins síns greint 
eftir grunnskóla. 
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Búseta**:

Sveitarfélagið Skagafjörður 15,4% 38,5% 46,2% 26
Hólar 6,7% 46,7% 46,7% 15

Dreifbýli 27,3% 27,3% 45,5% 11

Borgarbyggð 39,6% 45,8% 14,6% 96

Bifröst 42,3% 46,2% 11,5% 26

Hvanneyri 40,0% 48,0% 12,0% 25

Dreifbýli 38,6% 43,2% 18,2% 44

Háskólaþorp eða dreifbýli:

Háskólaþorp 33,3% 47,0% 19,7% 66

Dreifbýli 36,4% 40,0% 23,6% 55
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Dreifmennt 
 
Í dreifmennt felst að nemendum stendur til boða kennsla í gegnum fjarfundabúnað, en með slíku 
fyrirkomulagi geta tveir eða fleiri grunnskólar samnýtt krafta sinna kennara. Foreldrar í könnuninni 
voru spurðir hversu vel eða illa þeir teldu að dreifmennt gæti nýst þeirra barni/börnum í námi og má 
sjá niðurstöður í tafla 51 og á mynd 39. Ríflega helmingur (56,8%) þeirra foreldra  sem taka afstöðu 
telur að dreifmennt geti nýst sínu barni mjög eða frekar vel og þar af telja 18,5% að hún geti nýst 
mjög vel. Rúmlega 43% telja að dreifmennt myndi nýtast sínu barni mjög eða frekar illa og þar af telur 
um fimmtungur að hún myndi nýtast mjög illa. Í  töflu 52 má sjá að ekki er munur á afstöðu foreldra 
til dreifmenntar eftir búsetu eða háskólaþorpi. 
 
Tafla 51. Hversu vel eða illa telur þú að dreifmennt gæti nýst þínu barni í námi?  

 
 

 
Mynd 39. Hversu vel eða illa telur þú að dreifmennt gæti nýst þínu barni í námi? 

  

Fjöldi
Hlutfall 

allra

Hlutfall 

svara

Mjög vel 30 10,9% 18,5%

Frekar vel 62 22,5% 38,3%

Frekar illa 38 13,8% 23,5%

Mjög illa 32 11,6% 19,8%

Samtals 162 100%

Veit ekki 68 24,6%

Svarar ekki 46 16,7%

Samtals 276 100%

56,8%

43,2%
Mjög / frekar vel

Mjög / frekar illa
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Tafla 52. Hversu vel eða illa telur þú að dreifmennt gæti nýst þínu barni í námi greint eftir búsetu 
og háskólaþorpi. 

 
 
  

Mjög vel Frekar vel Frekar illa Mjög illa Fjöldi

Búseta:

Sveitarfélagið Skagafjörður 20,7% 34,5% 27,6% 17,2% 29

Hólar  - 30,8% 38,5% 30,8% 13

Dreifbýli 37,5% 37,5% 18,8% 6,3% 16

Borgarbyggð 18,0% 39,1% 22,6% 20,3% 133

Bifröst 11,5% 46,2% 19,2% 23,1% 26

Hvanneyri 13,9% 30,6% 22,2% 33,3% 36

Dreifbýli 20,6% 41,2% 25,0% 13,2% 68

Háskólaþorp eða dreifbýli:

Háskólaþorp 10,7% 36,0% 24,0% 29,3% 75

Dreifbýli 23,8% 40,5% 23,8% 11,9% 84
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Foreldrar leikskólabarna 
 
Fjórðungur þeirra sem svöruðu könnuninni átti barn/börn í leikskóla, eða 123 af 552 svarendum (tafla 
53). Af þeim voru 98 sem áttu eitt barn, 17 sem áttu tvö og þrír sem áttu þrjú börn á leikskóla. Þeir 
foreldrar sem áttu fleiri en eitt barn á leikskóla voru beðnir um að miða svör sín við elsta 
leikskólabarn sitt. Í öllum tilfellum nema einu, voru systkini á sama leikskóla. Í töflu 54 má sjá 
skiptingu svara eftir leikskólum og svarhlutfall miðað við fjölda barna í hverjum leikskóla.  
 
Tafla 53. Átt þú barn/börn sem eru í leikskóla? 

 
 
Tafla 54. Á hvaða leikskóla er elsta/eina barn þitt? 

 
  

Fjöldi
Hlutfall 

allra

Hlutfall 

svara

Já 123 22,3% 24,8%

Nei 372 67,4% 75,2%

Samtals 495 100%

Veit ekki 1 0,2%

Svarar ekki 56 10,1%

Samtals 552 100%

Fjöldi
Hlutfall 

allra

Hlutfall 

svara

Fjöldi 

barna í 

skólanum

Svar-

hlutfall

Andabæ (Borgarbyggð) 30 27,3% 40,5% 40 75,0%

Hnoðrabóli (Borgarbyggð) 13 11,8% 17,6% 14 92,9%

Hraunborg (Borgarbyggð) 21 19,1% 28,4% 57 36,8%

Leikskólanum í Laugargerðisskóla 

(Borgarbyggð)
4 3,6% 5,4% 7 57,1%

Leikskólanum á Varmalandi (Borgarbyggð) 6 5,5% 8,1% 12 50,0%

Bangsabæ (Sveitarfélagið Skagafjörður) 2 1,8% 2,7%

Barnaborg (Sveitarfélagið Skagafjörður) 6 5,5% 8,1%

Brúsabæ (Sveitarfélagið Skagafjörður) 11 10,0% 14,9%

Samtals 74 100%

Veit ekki 0  -

Svarar ekki 36 32,7%

Samtals 110 117%
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Gæði leikskóla 
 
Samkvæmt könnuninni voru foreldrar leikskólabarna almennt ánægðir með leikskóla barnsins síns 
(tafla 55 og mynd 40). Nær allir (95,7%) segjast vera mjög eða frekar ánægðir með leikskólann og þar 
af 61,2% mjög ánægðir. Hlutfall óánægðra er 4,3% en það eru einungis fimm einstaklingar af þeim 
123 sem eiga barn á leikskóla. Ánægja foreldra er svipuð þegar hún er skoðuð eftir búsetu og 
háskólaþorpi (tafla 56). 
 
Tafla 55. Ertu ánægð(ur) eða óánægð(ur) með leikskólann sem barnið þitt er í? 

 
 

 
Mynd 40. Ertu ánægð(ur) eða óánægð(ur) með leikskólann sem barnið þitt er í? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fjöldi
Hlutfall 

allra

Hlutfall 

svara

Mjög ánægð(ur) 71 57,7% 61,2%

Frekar ánægð(ur) 40 32,5% 34,5%

Frekar óánægð(ur) 4 3,3% 3,4%

Mjög óánægð(ur) 1 0,8% 0,9%

Samtals 116 100%

Veit ekki 4 3,3%

Svarar ekki 3 2,4%

Samtals 123 100%

95,7%

4,3%

Mjög / frekar ánægð(ur)

Mjög / frekar óánægð(ur)
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Tafla 56. Ánægja/óánægja með leikskóla greint eftir búsetu og háskólaþorpi. 

 
 
 

Ferðir í og úr leikskóla 
 
Langflest leikskólabörn eru keyrð í og heim úr leikskólanum með einkabíl (74,5%) einhverja daga 
vikunnar (töflur 57 og 58). Um helmingur (52,7%) eru keyrð í einkabíl í leikskólann fjórum til fimm 
sinnum í viku og tæplega helmingur (46,3%) sótt á einkabíl. Jafnframt er um helmingur leikskólabarna 
sem fer fótgangandi í og heim úr leikskóla einhverja daga vikunnar. Þeir foreldrar sem sögðu barnið 
fara með öðrum hætti í og heim úr leikskóla nefndu allir annað hvort að það færi hjólandi eða á 
snjóþotu (N=6). 
 
Tafla 57. Ferðamáti í leikskóla. 

 
 
  

Mjög 

ánægð(ur)

Frekar 

ánægð(ur)

Frekar 

óánægð(ur)

Mjög 

óánægð(ur)
Fjöldi

Búseta:

Sveitarfélagið Skagafjörður 46,4% 53,6%  -  - 28

Hólar 38,5% 61,5%  -  - 13

Dreifbýli 53,3% 46,7%  -  - 15

Borgarbyggð 65,9% 28,4% 4,5% 1,1% 88

Bifröst 27,3% 54,5% 13,6% 4,5% 22

Hvanneyri 72,0% 28,0%  -  - 25

Dreifbýli 84,2% 13,2% 2,6%  - 38

Háskólaþorp eða dreifbýli:

Háskólaþorp 48,3% 45,0% 5,0% 1,7% 60

Dreifbýli 75,5% 22,6% 1,9%  - 53

Með 

skólabíl

Með 

einkabíl

Fót-

gangandi

Með 

öðrum 

hætti

Einu sinni í viku  - 3,6% 4,5% 1,8%

Tvisvar sinnum í viku  - 3,6% 7,3% 0,9%

Þrisvar sinnum í viku  - 10,0% 2,7% 0,9%

Fjórum sinnum í viku 0,9% 12,7% 2,7%  -

Fimm sinnum í viku  - 40,0% 23,6% 0,9%

Barnið notar þennan fararmáta, en ég veit 

ekki hversu oft
 - 4,5% 5,5% 2,7%

Samtals (N=110) 0,9% 74,5% 46,4% 7,3%
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Tafla 58. Ferðamáti heim úr leikskóla. 

 
 
Aðspurðir töldu 63,2% það mjög ólíklegt að þeir myndu senda barnið sitt í leikskóla með skólabíl ef 
þess væri kostur (tafla 59) og samtals sögðu 78,3% það vera mjög eða frekar ólíklegt á móti 21,7% 
sem sögðu það mjög eða frekar líklegt (mynd 41). Ekki er munur á svörum foreldra leikskólabarna 
þegar þau eru greind eftir búsetu og háskólaþorpi (tafla 60). 
 
Tafla 59. Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú myndir senda barnið þitt í leikskóla með 
skólabíl/grunnskólabíl ef þú ættir kost á því? 

 
 

Með 

skólabíl

Með 

einkabíl

Fót-

gangandi

Með 

öðrum 

hætti

Tvisvar sinnum í viku  - 3,6% 4,5% 1,8%

Tvisvar sinnum í viku  - 6,4% 9,1% 0,9%

Þrisvar sinnum í viku  - 12,7% 5,5%  -

Fjórum sinnum í viku 0,9% 12,7% 3,6%  -

Fimm sinnum í viku 0,9% 33,6% 21,8%  -

Barnið notar þennan fararmáta, en ég veit 

ekki hversu oft
 - 4,5% 5,5% 4,5%

Samtals (N=110) 1,8% 73,6% 50,0% 7,3%

Fjöldi
Hlutfall 

allra

Hlutfall 

svara

Mjög líklegt 11 8,9% 10,4%

Frekar líklegt 12 9,8% 11,3%

Frekar ólíklegt 16 13,0% 15,1%

Mjög ólíklegt 67 54,5% 63,2%

Samtals 106 100%

Á ekki við, á kost á því 7 5,7%

Veit ekki 6 4,9%

Svarar ekki 4 3,3%

Samtals 123 100%
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Mynd 41. Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú myndir senda barnið þitt í leikskóla með 
skólabíl/grunnskólabíl ef þú ættir kost á því? 

Tafla 60. Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú myndir senda barnið þitt í leikskóla með 
skólabíl/grunnskólabíl greint eftir búsetu og háskólaþorpi. 

 
 
 

Tómstunda- og íþróttastarf 
 
Af þeim 110 leikskólabörnum sem svarað var fyrir í könnuninni taka 20%  þátt í tómstunda- eða 
íþróttastarfi fyrir utan leikskólann (N=21). Í töflu 61 má sjá svör foreldra við því í hvaða íþrótta- og 
tómstundastarfi leikskólabarn þeirra tekur þátt í og nefna flestir tónlistarnám (33,3%), dans (28,6%) 
og leikjanámskeið (28,6%).  
 
  

21,7%

78,3%

Mjög / frekar líklegt

Mjög / frekar ólíklegt

Mjög líklegt
Frekar 

líklegt

Frekar 

ólíklegt

Mjög 

ólíklegt
Fjöldi

Búseta:

Sveitarfélagið Skagafjörður 4,2% 20,8% 12,5% 62,5% 24

Hólar  - 45,5% 18,2% 36,4% 11

Dreifbýli 7,7%  - 7,7% 84,6% 13

Borgarbyggð 12,2% 8,5% 15,9% 63,4% 82

Bifröst  -  - 15,0% 85,0% 20

Hvanneyri  -  - 8,3% 91,7% 24

Dreifbýli 27,8% 19,4% 22,2% 30,6% 36

Háskólaþorp eða dreifbýli:

Háskólaþorp  - 9,1% 12,7% 78,2% 55

Dreifbýli 22,4% 14,3% 18,4% 44,9% 49
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Tafla 61. Í hvaða tómstunda- og íþróttastarfi tekur barnið þátt í? 

 
 
Ánægja foreldra leikskólabarna með framboð tómstunda- eða íþróttastarfs skiptist nokkurn veginn í 
tvennt þar sem um 54,7% eru mjög eða frekar óánægð og 45,3% mjög eða frekar ánægð (tafla 62 og 
mynd 42). Þar af voru 26,7% sem voru mjög óánægð. Í töflu 63 má sjá ánægjuna með framboðið 
greinda eftir búsetu og háskólaþorpi, en ekki virðist vera munur á afstöðu foreldra eftir búsetu eða 
hvort þeir búi í háskólaþorpi eða ekki.  
 
Tafla 62. Ert þú ánægð(ur) eða óánægð(ur) með framboð tómstunda- eða íþrótta sem er í boði fyrir 
leikskólabarnið þitt? 

 
 

Fjöldi

Hlutfall 

svara 

(N=21)

Tónlistarnám 7 33,3%

Dans 6 28,6%

Leikjanámskeið 6 28,6%

Barnastarf á vegum kirkjunnar 4 19,0%

Hestamennska 2 9,5%

Íþróttaskóli 2 9,5%

Ballet 1 4,8%

Frjálsar íþróttir 1 4,8%

Fótbolti / Knattspyrna 1 4,8%

Skák 1 4,8%

Sund 1 4,8%

Annað 3 14,3%

Fjöldi
Hlutfall 

allra

Hlutfall 

svara

Mjög ánægð(ur) 6 4,9% 8,0%

Frekar ánægð(ur) 28 22,8% 37,3%

Frekar óánægð(ur) 21 17,1% 28,0%

Mjög óánægð(ur) 20 16,3% 26,7%

Samtals 75 100%

Veit ekki 43 35,0%

Svarar ekki 5 4,1%

Samtals 123 100%
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Mynd 42. Ert þú ánægð(ur) eða óánægð(ur) með framboð tómstunda- eða íþrótta sem er í boði 
fyrir leikskólabarnið þitt? 

 
Tafla 63. Ánægja/óánægja með framboð tómstunda- eða íþróttastarfs í boði fyrir leikskólabarn, 
greint eftir búsetu og háskólaþorpi. 

 
 
 

Ferðatími leikskólabarna 
 
Lagðar voru fyrir tvær spurningar um ferðatíma leikskólabarns. Annars vegar var spurt hversu langur 
ferðatími barns væri í og heim úr leikskóla á dag og hins vegar hversu langur ferðatími barns væri á 
viku vegna tómstunda eða íþrótta.  
 
Í töflu 64 má sjá að ríflega helmingur (55,8%) leikskólabarna þurfti að ferðast í innan við fimmtán 
mínútur á dag í og heim úr leikskóla og 31,7% á bilinu 16 til 30 mínútur dag. Samtals eru það 87,5% 
leikskólabarna sem ferðuðust í 30 mínútur eða minna á dag og 12,5% þar sem ferðatíminn var lengri 
(mynd 43). 
 

45,3%

54,7%

Mjög / frekar ánægð(ur)

Mjög / frekar óánægð(ur)

Mjög 

ánægð(ur)

Frekar 

ánægð(ur)

Frekar 

óánægð(ur)

Mjög 

óánægð(ur)
Fjöldi

Búseta:

Sveitarfélagið Skagafjörður 11,1% 22,2% 22,2% 44,4% 9

Hólar  - 25,0% 25,0% 50,0% 4

Dreifbýli 20,0% 20,0% 20,0% 40,0% 5

Borgarbyggð 7,6% 39,4% 28,8% 24,2% 66

Bifröst  - 17,6% 23,5% 58,8% 17

Hvanneyri  - 52,6% 26,3% 21,1% 19

Dreifbýli 17,9% 46,4% 28,6% 7,1% 28

Háskólaþorp eða dreifbýli:

Háskólaþorp  - 35,0% 25,0% 40,0% 40

Dreifbýli 18,2% 42,4% 27,3% 12,1% 33
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Tafla 64. Ferðatími leikskólabarns á dag, í og heim úr leikskóla. 

 

 
Mynd 43. Ferðatími leikskólabarns á dag, í og heim úr leikskóla. 

Það kemur eflaust ekki á óvart að ferðatími leikskólabarna á dag er hlutfallslega oftar 30 mínútur eða 
minni meðal þeirra sem búa í háskólaþorpum eða 98,0% á móti 76,6% þeirra sem búa í dreifbýli 
sveitarfélaganna (tafla 65). 
 
  

Fjöldi
Hlutfall 

allra

Hlutfall 

svara

Innan við 15 mínútur á dag 58 52,7% 55,8%

Um það bil 16 til 30 mínútur á dag 33 30,0% 31,7%

Um það bil 31 til 45 mínútur á dag. 10 9,1% 9,6%

Um það bil 46 mínútur til 1 klukkustund á 2 1,8% 1,9%

Um það bil 1 til 1 ½ klukkustund á dag 1 0,9% 1,0%

Samtals 104 100%

Veit ekki 2 1,8%

Svarar ekki 4 3,6%

Samtals 110 100%

87,5%

12,5%

30 mínútur eða minna

Meira en 30 mínútur
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Tafla 65. Ferðatími leikskólabarns á dag, í og heim úr leikskóla, greint eftir búsetu og háskólaþorpi. 

 
 
Af þeim 21 foreldrum sem eiga leikskólabarn í tómstundum eða íþróttum sögðu 47,4% að 
ferðatíminn væri innan við 30 mínútur á viku og samtals 89,5% að hann væri 60 mínútur eða minni á 
viku (tafla 66). 
 

Tafla 66. Ferðatími barns á viku, vegna tómstunda- eða íþróttastarfs. 

 
 
 

Vistun hjá dagforeldri 
 
Leikskólaforeldrar voru að lokum spurðir hvort  barn þeirra hefði verið hjá dagforeldri áður en það 
fékk leikskólapláss og þeir sem svöruðu já spurðir í framhaldi hvort þeir hefðu viljað eiga kost á því að 
hafa barnið lengur hjá dagforeldri. Af þeim 107 sem svöruðu spurningunni, sögðu 44 (41,1%) að barn 
þeirra hefði verið hjá dagforeldri áður en það fékk leikskólapláss. Af þeim er einungis eitt foreldri sem 
hefði viljað eiga kost á því að hafa barnið lengur hjá dagforeldri í stað þess að þiggja leikskólapláss. 
Þegar það foreldri var spurt um ástæðu þess var svarið að viðkomandi hefði gjarnan viljað hafa barnið 
samhliða í leikskóla og hjá dagforeldri á meðan barnið var ungt (2ja ára). 
 
  

30 mínútur 

eða minna 

á dag

Meira en 30 

mínútur á 

dag

Fjöldi

Búseta:

Sveitarfélagið Skagafjörður 90,5% 9,5% 21

Hólar 88,9% 11,1% 9

Dreifbýli 91,7% 8,3% 12

Borgarbyggð 86,7% 13,3% 83

Bifröst 100,0%  - 19

Hvanneyri 100,0%  - 23

Dreifbýli 71,4% 28,6% 35

Háskólaþorp eða dreifbýli**:

Háskólaþorp 98,0% 2,0% 51

Dreifbýli 76,6% 23,4% 47

Fjöldi
Hlutfall 

allra

Hlutfall 

svara

Innan við 30 mínútur á viku 9 42,9% 47,4%

Um það bil 30 til 60 mínútur á viku 8 38,1% 42,1%

Um það bil 1 til 2 klukkustundir á viku 1 4,8% 5,3%

Meira en 3 klukkustundir á viku 1 4,8% 5,3%

Samtals 19 100%

Veit ekki 2 9,5%

Svarar ekki 0  -

Samtals 21 100%
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Íbúar í dreifbýli og háskólaþorpum Borgarbyggðar og Sveitar -
félagsins Skagafjarðar 
 
Í þriðja og síðasta hluta könnunarinnar voru lagðar spurningar fyrir alla íbúa í háskólaþorpum og 
dreifbýli Borgarbyggðar og Sveitarfélagsins Skagafjarðar. Byrjað var á því að spyrja annars vegar íbúa 
Borgarbyggðar og hins vegar íbúa Skagafjarðar um samgöngur. Fyrsta spurningin sem íbúar 
Borgarbyggðar fengu var hvort þeir væru hlynntir eða andvígir því að sveitarfélagið byði upp á 
rútuferðir, kvölds og morgna, alla virka daga á milli Borgarness og Bifrastar.  
 
Tafla 67. Ert þú hlynnt(ur) eða andvíg(ur) því að sveitarfélagið Borgarbyggð bjóði upp á rútuferðir, 
kvölds og morgna, alla virka daga á milli Borgarness og Bifrastar? 

 

 
Mynd 44. Ert þú hlynnt(ur) eða andvíg(ur) því að sveitarfélagið Borgarbyggð bjóði upp á rútuferðir, 
kvölds og morgna, alla virka daga á milli Borgarness og Bifrastar? 

 
Tæplega 33% íbúa sögðust vera því mjög hlynnt og 37,6% frekar hlynnt og gerir það samtals 70,3% 
þeirra sem svöruðu spurningunni (tafla 67 og mynd 44). Þegar hlutfall allra er skoðað má sjá að það 
voru 34,7% sem tóku ekki afstöðu og þar af 23,9% sem sögðust ekki vita hvort þeir væru hlynntir eða 
andvígir því að boðið væri upp á rútuferðir á milli Borgarness og Bifrastar.  
 
Vegna þess að hlutfall þeirra sem svöruðu „veit ekki“ var yfir 20%, eru þeir teknir með í greiningu 
svara eftir búsetu og það kemur í ljós að það voru hlutfallslega flestir sem búa utan Bifrastar sem 
völdu svarmöguleikann „veit ekki“ (tafla 68). Að sama skapi voru það helst íbúar á Bifröst sem voru 

Fjöldi
Hlutfall 

allra

Hlutfall 

svara

Mjög hlynnt(ur) 91 21,3% 32,6%

Frekar hlynnt(ur) 105 24,6% 37,6%

Frekar andvíg(ur) 31 7,3% 11,1%

Mjög andvíg(ur) 52 12,2% 18,6%

Samtals 279 100%

Veit ekki 102 23,9%

Svarar ekki 46 10,8%

Samtals 427 100%

70,3%

29,7%

Mjög / frekar hlynnt(ur)

Mjög / frekar andvíg(ur)
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hlynntir því að boðið væri upp á rútuferðir á milli Borgarness og Bifrastar þar sem samtals 88,9% 
þeirra sögðust vera mjög eða frekar hlynntir samanborið við um helming Hvanneyringa og 42,5% íbúa 
í dreifbýli. 
 
Tafla 68. Ert þú hlynnt(ur) eða andvíg(ur) því að sveitarfélagið Borgarbyggð bjóði upp á rútuferðir, 
kvölds og morgna, alla virka daga á milli Borgarness og Bifrastar greint eftir búsetu og 
háskólaþorpi. 

 
 
Þegar íbúar í Borgarbyggð voru spurðir hversu líklegt eða ólíklegt það væri að þeir eða aðrir 
heimilismenn myndu nýta sér daglegar rútuferðir á milli Borgarness og Bifrastar voru það ekki nema 
11,4% sem töldu það vera mjög eða frekar líklegt (tafla 69 og mynd 45). Þegar svörin voru greind eftir 
búsetu sögðu 47,4% Bifrestinga það vera mjög eða frekar líklegt og 6,2% þeirra sem búa í dreifbýli 
Borgarbyggðar (tafla 70).  
 
Tafla 69. Hversu líklegt að ólíklegt er að þú eða annar heimilismaður myndi nýta sér daglegar 
rútuferðir á milli Borgarness og Bifrastar? 

 

Mjög 

hlynnt(ur)

Frekar 

hlynnt(ur)

Frekar 

andvíg(ur)

Mjög 

andvíg(ur)
Veit ekki Fjöldi

Búseta, Borgarbyggð***:

Bifröst 66,7% 22,2% 3,2% 1,6% 6,3% 63
Hvanneyri 11,4% 38,0% 10,1% 5,1% 35,4% 79

Dreifbýli 16,7% 25,8% 9,0% 20,2% 28,3% 233

Fjöldi
Hlutfall 

allra

Hlutfall 

svara

Mjög líklegt 15 3,5% 4,1%

Frekar líklegt 27 6,3% 7,3%

Frekar ólíklegt 37 8,7% 10,0%

Mjög ólíklegt 290 67,9% 78,6%

Samtals 369 100%

Veit ekki 13 3,0%

Svarar ekki 45 10,5%

Samtals 427 100%
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Mynd 45. Hversu líklegt að ólíklegt er að þú eða annar heimilismaður myndi nýta sér daglegar 
rútuferðir á milli Borgarness og Bifrastar? 

 
Tafla 70. Hversu líklegt að ólíklegt er að þú eða annar heimilismaður myndi nýta sér daglegar 
rútuferðir á milli Borgarness og Bifrastar, greint eftir búsetu. 

 

 
Þeir 42 einstaklingar sem töldu það mjög eða frekar líklegt að þeir sjálfir eða aðrir heimilismenn 
myndu nýta sér rútuferðir á milli Borgarness og Bifrastar voru spurðir hverjir það væru helst sem 
myndu nota rútuna. Helmingur svaraði að þeir myndu gera það sjálfir, 47,6% nefndu barn/börn sín, 
33,3% maka og 11,9% nefndu annan/aðra heimilismenn. Af þeim sem töldu að barn/börn sín myndu 
nota rútuferðirnar voru 14 sem sögðu að þeir ættu eitt barn sem myndi nota rútuferðirnar, fimm sem 
töldu að tvö börn sín myndu nota þær og einn sem sagði að tvö til þrjú barna sinna myndu nota 
ferðirnar. Einn af fimm sem nefndu annan/aðra heimilismenn sagði það væru tveir heimilismenn sem 
myndu nota rútuferðirnar, hinir fjórir sögðu það vera einn.  
 
 

  

11,4%

88,6%

Mjög / frekar líklegt

Mjög / frekar ólíklegt

Mjög líklegt
Frekar 

líklegt

Frekar 

ólíklegt

Mjög 

ólíklegt
Fjöldi

Búseta, Borgarbyggð:

Bifröst 16,9% 30,5% 23,7% 28,8% 59
Hvanneyri  -  - 6,4% 93,6% 78

Dreifbýli 2,2% 4,0% 8,0% 85,8% 226
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Tafla 71. Ert þú hlynnt(ur) eða andvíg(ur) því að sveitarfélagið Borgarbyggð bjóði upp á rútuferðir, 
kvölds og morgna, alla virka daga á milli Borgarness og Hvanneyrar? 

 
 

 
Mynd 46. Ert þú hlynnt(ur) eða andvíg(ur) því að sveitarfélagið Borgarbyggð bjóði upp á rútuferðir, 
kvölds og morgna, alla virka daga á milli Borgarness og Hvanneyrar? 

Svör við því hvort að bjóða eigi upp á rútuferðir á milli Borgarness og Hvanneyrar voru mjög svipuð 
þeim og þegar spurt var um rútuferðir á milli Borgarness og Bifrastar. Samtals voru 70,1% mjög eða 
frekar hlynnt því og þar af voru 36,2% mjög hlynnt (tafla 71 og mynd 46). Að sama skapi var hátt 
hlutfall svarenda sem tók ekki afstöðu til spurningarinnar og þar af 26,5% sem sögðust ekki vita það. 
Greint eftir búsetu þá eru það hlutfallslega fleiri sem búa utan Hvanneyrar sem taka ekki afstöðu þar 
sem 52,5% Bifrestinga segjast ekki vita það og 29,7% íbúa í dreifbýli samanborið við 10,4% 
Hvanneyringa (tafla 72). Stuðningurinn við daglegar rútuferðir á milli Borgarness og Hvanneyrar er 
mestur meðal Hvanneyringa þar sem samtals 79,3% eru mjög eða frekar hlynnt á móti 42,6% 
Bifrestinga og 41,1% íbúa í dreifbýli.  
 
  

Fjöldi
Hlutfall 

allra

Hlutfall 

svara

Mjög hlynnt(ur) 97 22,7% 36,2%

Frekar hlynnt(ur) 91 21,3% 34,0%

Frekar andvíg(ur) 37 8,7% 13,8%

Mjög andvíg(ur) 43 10,1% 16,0%

Samtals 268 100%

Veit ekki 113 26,5%

Svarar ekki 46 10,8%

Samtals 427 100%

70,1%

29,9%

Mjög / frekar hlynnt(ur)

Mjög / frekar andvíg(ur)
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Tafla 72. Ert þú hlynnt(ur) eða andvíg(ur) því að sveitarfélagið Borgarbyggð bjóði upp á rútuferðir, 
kvölds og morgna, alla virka daga á milli Borgarness og Hvanneyrar, greint eftir búsetu. 

 
 
Það voru fleiri sem töldu að þeir sjálfir eða aðrir heimilismenn myndu nýta sér daglegar rútuferðir á 
milli Hvanneyrar og Borgarness heldur en þegar spurt var um á milli Borgarness og Bifrastar. Samtals 
töldu 17,1% það vera mjög eða frekar líklegt að þeir myndu nýta sér rútuferðir á milli Borgarness og 
Hvanneyrar og þar af 7,3% mjög líklegt og 9,8% frekar líklegt (tafla 73 og mynd 47). Þegar svörin eru 
greind eftir búsetu (tafla 74) töldu 56,0% Hvanneyringa það vera mjög eða frekar líklegt að þeir 
myndu nota daglegar rútuferðir á milli Borgarness og Hvanneyrar samanborið við 6,7% íbúa í dreifbýli 
og 4,0% íbúa á Bifröst.  
 
Tafla 73. Hversu líklegt að ólíklegt er að þú eða annar heimilismaður myndi nýta sér daglegar 
rútuferðir á milli Borgarness og Hvanneyrar? 

 
 

 
Mynd 47. Hversu líklegt að ólíklegt er að þú eða annar heimilismaður myndi nýta sér daglegar 
rútuferðir á milli Borgarness og Hvanneyrar? 

Mjög 

hlynnt(ur)

Frekar 

hlynnt(ur)

Frekar 

andvíg(ur)

Mjög 

andvíg(ur)
Veit ekki Fjöldi

Búseta, Borgarbyggð***:

Bifröst 29,5% 13,1%  - 4,9% 52,5% 61
Hvanneyri 46,8% 32,5% 9,1% 1,3% 10,4% 77

Dreifbýli 16,9% 24,2% 12,7% 16,5% 29,7% 236

Fjöldi
Hlutfall 

allra

Hlutfall 

svara

Mjög líklegt 26 6,1% 7,3%

Frekar líklegt 35 8,2% 9,8%

Frekar ólíklegt 64 15,0% 17,9%

Mjög ólíklegt 232 54,3% 65,0%

Samtals 357 100%

Veit ekki 26 6,1%

Svarar ekki 44 10,3%

Samtals 427 100%

17,1%

82,9%

Mjög / frekar líklegt

Mjög / frekar ólíklegt
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Aðspurðir hvaða heimilismenn væru líklegir til að nota ferðirnar á milli Borgarness og Hvanneyrar, 
nefndu 49,2% af 61 barn/börn sín, 39,3% sjálfa sig, 31,1% maka og 27,9% aðra heimilismenn. Þegar 
spurt var hversu mörg börn væru líkleg til að nota rútuferðirnar nefndu 16 að þeir ættu eitt barn sem 
væri líklegt til að nota ferðirnar, 11 að tvö þeirra væru líkleg til þess og tveir nefndu  annars vegar 
þrjú börn og hins vegar fjögur börn. Af þeim sem sögðu að annar/aðrir heimilismenn væru líklegir til 
að nota rútuferðrinar, sagði helmingur þeirra (8 af 16) að um væri að ræða einn heimilismann og 
helmingur sagði þá vera fleiri. 
 
Tafla 74. Hversu líklegt að ólíklegt er að þú eða annar heimilismaður myndi nýta sér daglegar 
rútuferðir á milli Borgarness og Hvanneyrar, greint eftir búestu. 

 
 
Tafla 75. Ert þú hlynnt(ur) eða andvíg(ur) því að sveitarfélagið Skagafjörður bjóði upp á rútuferðir, 
kvölds og morgna, alla virka daga á milli Sauðárkróks og Hóla? 

 

 
Mynd 48. Ert þú hlynnt(ur) eða andvíg(ur) því að sveitarfélagið Skagafjörður bjóði upp á rútuferðir, 
kvölds og morgna, alla virka daga á milli Sauðárkróks og Hóla? 

Mjög líklegt
Frekar 

líklegt

Frekar 

ólíklegt

Mjög 

ólíklegt
Fjöldi

Búseta, Borgarbyggð***:

Bifröst 2,0% 2,0% 13,7% 82,4% 51
Hvanneyri 26,7% 29,3% 29,3% 14,7% 75

Dreifbýli 2,2% 4,5% 14,7% 78,6% 224

Fjöldi
Hlutfall 

allra

Hlutfall 

svara

Mjög hlynnt(ur) 38 33,0% 47,5%

Frekar hlynnt(ur) 37 32,2% 46,3%

Frekar andvíg(ur) 3 2,6% 3,8%

Mjög andvíg(ur) 2 1,7% 2,5%

Samtals 80 100%

Veit ekki 20 17,4%

Svarar ekki 15 13,0%

Samtals 115 100%

93,8%

6,3%

Mjög / frekar hlynnt(ur)

Mjög / frekar andvíg(ur)
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Þegar íbúar í Skagafirði voru spurðir hversu hlynntir eða andvígir þeir væru því að sveitarfélagið þar 
byði upp á daglegar rútuferðir á milli Sauðárkróks og Hóla kemur fram meiri stuðningur við það 
heldur en í Borgarbyggð. Í Borgarbyggð voru um 70% hlynnt því að boðið yrði upp á rútuferðir á milli 
Borgarness og annars vegar Bifrastar og hins vegar Hvanneyrar, en í Skagafirði er hlutfall hlynntra 
93,8%. Þar af eru 47,5% mjög hlynnt og 46,3% frekar hlynnt (tafla 75 og mynd 48). Í töflu 76 má sjá 
afstöðu til þess hvort  bjóða eigi upp á daglegar rútuferðir á milli Hóla og Sauðárkróks greinda eftir 
búsetu. 
 
Tafla 76. Ert þú hlynnt(ur) eða andvíg(ur) því að sveitarfélagið Skagafjörður bjóði upp á rútuferðir, 
kvölds og morgna, alla virka daga á milli Sauðárkróks og Hóla, greint eftir búsetu. 

 
 
Tafla 77. Hversu líklegt að ólíklegt er að þú  eða annar heimilismaður myndi nýta sér daglegar 
rútuferðir á milli Sauðárkróks og Hóla? 

 

 
Mynd 49. Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú  eða annar heimilismaður myndi nýta sér daglegar 
rútuferðir á milli Sauðárkróks og Hóla? 

Mjög 

hlynnt/ur

Frekar 

hlynnt/ur

Frekar 

andvíg/ur

Mjög 

andvíg/ur
Veit ekki Fjöldi

Búseta, Sveitarfélagið Skagafjörður:

Hólar 57,1% 33,3%  - 4,8% 4,8% 42

Dreifbýli 22,2% 42,6% 5,6%  - 29,6% 54

Fjöldi
Hlutfall 

allra

Hlutfall 

svara

Mjög líklegt 10 8,7% 10,9%

Frekar líklegt 19 16,5% 20,7%

Frekar ólíklegt 21 18,3% 22,8%

Mjög ólíklegt 42 36,5% 45,7%

Samtals 92 100%

Veit ekki 9 7,8%

Svarar ekki 14 12,2%

Samtals 115 100%

31,5%

68,5%

Mjög / frekar líklegt

Mjög / frekar ólíklegt
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Tæplega þriðjungur svarenda í Skagafirði taldi það mjög eða frekar líklegt að þeir sjálfir eða annar 
heimilismaður myndi nýta sér daglegar rútuferðir á milli Sauðárkróks og Hóla og þar af 10,9% mjög 
líklegt (tafla 77 og mynd 49). 
 
Íbúar á Hólum töldu hlutfallslega oftar að þeir væru frekar eða mjög líklegir til að nota daglegar 
rútuferðir á milli Hóla og Sauðárkróks samanborið við íbúa í dreifbýli (tafla 78). Samtals sögðu 45,0% 
íbúa á Hólum það mjög eða frekar líklegt á móti 22,0% íbúa í dreifbýli sveitarfélagsins. Af þeim 29 
sem sögðu það líklegt að þeir sjálfir eða aðrir heimilismenn myndu nota rútuferðirnar, nefndu 44,8% 
sjálfa sig, 41,4% barn/börn sín, 24,1% maka og 17,2% annan/aðra heimilismenn. Þegar spurt var um 
fjölda barna líkleg til að nota ferðirnar sögðu sjö það vera eitt barn, þrír að börnin væru tvö og einn 
þrjú börn. Af þeim fimm sem sögðu annan/aðra heimilismenn líklega til að nota ferðirnar, sögðu þrír 
að um væri að ræða einn heimilismann, einn sagði þá vera tvo og einn að þeir væru þrír.  
 
Tafla 78. Hversu líklegt eða  ólíklegt er að þú  eða annar heimilismaður myndi nýta sér daglegar 
rútuferðir á milli Sauðárkróks og Hóla, greint eftir búsetu. 

 
 
 

Dreifmennt 
 
Lögð var fyrir spurning um dreifmennt, þar sem fyrst var útskýrt í stuttu máli hvað felst í slíku. 
Spurningin var orðuð á eftirfarandi hátt: Í dreifmennt felst að boðið er upp á kennslu í gegnum 
fjarfundabúnað, en með slíku fyrirkomulagi geta tveir eða fleiri aðilar samnýtt krafta sína sem 
kennarar eða leiðbeinendur. Ef boðið væri upp á dreifmennt fyrir fullorðna í gegnum fjarfundabúnað í 
sveitarfélaginu þínu, hversu líklegt eða ólíklegt er að þú myndir nýta þér slíkt nám? 
 
Tafla 79. Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú myndir nýta þér nám í gegnum fjarfundarbúnað 
(dreifmennt). 

 

Mjög líklegt
Frekar 

líklegt

Frekar 

ólíklegt

Mjög 

ólíklegt
Fjöldi

Búseta, Sveitarfélagið Skagafjörður +:

Hólar 12,5% 32,5% 17,5% 37,5% 40

Dreifbýli 10,0% 12,0% 24,0% 54,0% 50

Fjöldi
Hlutfall 

allra

Hlutfall 

svara

Mjög líklegt 24 4,3% 15,7%

Frekar líklegt 47 8,5% 30,7%

Frekar ólíklegt 44 8,0% 28,8%

Mjög ólíklegt 38 6,9% 24,8%

Samtals 153 100%

Veit ekki 28 5,1%

Svarar ekki 371 67,2%

Samtals 552 100%
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Mynd 50. Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú myndir nýta þér nám í gegnum fjarfundarbúnað 
(dreifmennt). 

Þrátt fyrir skýringuna sem var gefin, voru 73,7% sem tóku ekki afstöðu (tafla 79). Það getur bent til 
þess að svarendur hafi ekki talið nægilega skýrt hvað felst í dreifmennt og þess vegna sleppt því að 
svara. Af þeim sem taka afstöðu segir samt sem áður tæplega helmingur (46,4%) það vera mjög eða 
frekar líklegt að þeir myndu nýta sér líkt nám á móti 53,6% sem segja það mjög eða frekar ólíklegt 
(mynd 50). 
 
Þegar svörin eru greind eftir búsetu og háskólaþorpi töldu íbúar í Skagafirði það hlutfallslega oftar 
vera mjög líklegt að þeir myndu nýta sér dreifmennt samanborið við íbúa í Borgarbyggð, eða 21,7% á 
móti 7,5% (tafla 80). Það voru mjög margir sem ekki svöruðu þessari spurningu, til að mynda svöruðu 
einungis tveir sem búa á Bifröst.  
 
  

46,4%

53,6%

Mjög / frekar líklegt

Mjög / frekar ólíklegt
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Tafla 80. Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú myndir nýta þér nám í gegnum fjarfundarbúnað 
(dreifmennt), greint eftir búsetu og háskólaþorpi. 

 
 
 

  

Mjög líklegt
Frekar 

líklegt

Frekar 

ólíklegt

Mjög 

ólíklegt
Fjöldi

Búseta +:

Sveitarfélagið Skagafjörður 21,7% 27,7% 28,9% 21,7% 83
Hólar 28,6% 14,3% 31,4% 25,7% 35

Dreifbýli 18,4% 36,7% 26,5% 18,4% 49

Borgarbyggð 7,5% 34,3% 28,4% 29,9% 67

Bifröst  -  - 50,0% 50,0% 2

Hvanneyri 5,7% 42,9% 20,0% 31,4% 35

Dreifbýli 9,7% 25,8% 38,7% 25,8% 31

Háskólaþorp eða dreifbýli:

Háskólaþorp 16,7% 27,8% 26,4% 29,2% 72

Dreifbýli 15,0% 32,5% 31,3% 21,3% 80
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Skólinn í samfélaginu 
 
Nokkrar spurningar sem lutu að grunnskólamálum voru lagðar fyrir alla íbúa í dreifbýli og 
háskólaþorpum Borgarbyggðar og Skagafjarðar. Byrjað var á því að spyrja hvað svarendur teldu vera 
heppilega stærð grunnskóla taliðí fjölda barna í hverjum árgangi og í töflu 81 má sjá að flestir sögðu 
hana vera 11 til 15 nemendur (57,3%) og fæstir að hún væri meira en 20 nemendur í hverjum árgangi 
(5,1%). 
 
Tafla 81. Hverja telur þú vera heppilega stærð á grunnskóla taliðí fjölda barna í hverjum árgangi? 

 
 
Tafla 82. Hverja telur þú vera heppilega stærð á grunnskóla talið í fjölda barna í hverjum árgangi, 
greint eftir búsetu, háskólaþorpi og hvort að viðkomandi eigi barn í grunnskóla eða ekki. 

 
 
Munur var á viðhorfum íbúa á því hvað þeir töldu vera heppilega stærð grunnskóla eftir annars vegar 
búsetu og hins vegar eftir því hvort þeir áttu barn í grunnskóla eða ekki (tafla 82). Íbúar í Skagafirði 
voru frekar á því að heppileg stærð væri innan við 10 nemendur (23,0%) heldur en íbúar í 
Borgarbyggð (4,4%). Auk þess voru íbúar í Skagafirði líka frekar á því að heppileg stærð væri á bilinu 
11 til 15 nemendur eða í 66,7% tilvika á móti 55,3% íbúa í Borgarbyggð.  
 

Fjöldi
Hlutfall 

allra

Hlutfall 

svara

Innan við 10 nemendur í hverjum árgangi 36 6,5% 8,0%

11 til 15 nemendur í hverjum árgangi 258 46,7% 57,3%

16 til 20 nemendur í hverjum árgangi 133 24,1% 29,6%

Meira en 20 nemendur í hverjum árgangi 23 4,2% 5,1%

Samtals 450 100%

Veit ekki 33 6,0%

Svarar ekki 69 12,5%

Samtals 552 100%

Innan við 

10 

nemendur 

11 til 15 

nemendur 

16 til 20 

nemendur 

Meira en 20 

nemendur 
Fjöldi

Búseta***:

Sveitarfélagið Skagafjörður 23,0% 66,7% 9,2% 1,1% 87
Hólar 16,2% 81,1% 2,7%  - 37

Dreifbýli 28,0% 56,0% 14,0% 2,0% 50

Borgarbyggð 4,4% 55,3% 34,2% 6,1% 360

Bifröst 3,6% 44,6% 42,9% 8,9% 56

Hvanneyri 6,6% 56,6% 31,6% 5,3% 76

Dreifbýli 3,6% 57,4% 33,6% 5,4% 223

Háskólaþorp eða dreifbýli:

Háskólaþorp 7,7% 58,0% 29,0% 5,3% 169

Dreifbýli 8,1% 57,1% 30,0% 4,8% 273

Foreldrar grunnskólabarna*:
Á barn í grunnskóla 9,4% 61,9% 23,3% 5,4% 223

Á ekki barn í grunnskóla 6,6% 52,9% 35,7% 4,8% 227
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Íbúar sem ekki áttu barn í grunnskóla töldu hlutfallslega oftar að heppileg stærð grunnskóla væri fleiri 
nemendur heldur en þeir sem áttu barn í grunnskóla eða 35,7% á móti 23,3% sem töldu að á bilinu 16 
til 20 nemendur væri heppileg stærð. 
 
Tafla 83. Ert þú hlynnt(ur) eða andvíg(ur) því að sameina leikskóla og yngri deildir grunnskóla (til 
dæmis fyrsta til fjórða bekk) í einn skóla, í þínu skólahverfi? 

 
 

 
Mynd 51. Ert þú hlynnt(ur) eða andvíg(ur) því að sameina leikskóla og yngri deildir grunnskóla (til 
dæmis fyrsta til fjórða bekk) í einn skóla, í þínu skólahverfi? 

Þegar spurt var hvort  íbúar væru hlynntir eða andvígir því að sameina leikskóla og yngri deildir 
grunnskóla í þeirra skólahverfi sögðust 38,1% vera því mjög andvígir og samtals 69,3% því mjög eða 
frekar andvígir (tafla 82 og mynd 51). Innan Skagafjarðar voru íbúar á Hólum hlynntari sameiningu 
leikskóla og yngri deilda grunnskóla heldur en íbúar í dreifbýli sveitarfélagsins (tafla 84). Samtals eru 
46,9% íbúa á Hólum mjög eða frekar hlynnt sameiningu á móti fjórðungi íbúa í dreifbýli 
sveitarfélagsins.  
 
  

Fjöldi
Hlutfall 

allra

Hlutfall 

svara

Mjög hlynnt(ur) 39 7,1% 10,7%

Frekar hlynnt(ur) 73 13,2% 20,0%

Frekar andvíg(ur) 114 20,7% 31,2%

Mjög andvíg(ur) 139 25,2% 38,1%

Samtals 365 100%

Veit ekki 118 21,4%

Svarar ekki 69 12,5%

Samtals 552 100%

30,7%

69,3%

Mjög / frekar hlynnt(ur)

Mjög / frekar andvíg(ur)
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Tafla 84. Ert þú hlynnt(ur) eða andvíg(ur) því að sameina leikskóla og yngri deildir grunnskóla (til 
dæmis fyrsta til fjórða bekk) í einn skóla, í þínu skólahverfi, greint eftir búsetu, háskólaþorpi og 
hvort að viðkomandi eigi barn í grunnskóla. 

 
 
Lagðar voru fyrir tvær spurningar þar sem spurt var um hagræðingu í skólamálum, annars vegar hvort 
að nauðsynlegt væri að hagræða með því að fækka grunnskólum og hins vegar hvort það ætti að 
fækka leikskólum. Í tafla 85 má sjá að 41,3% þeirra sem svöruðu spurningunni um hagræðingu með 
fækkun grunnskóla voru því mjög ósammála. Hlutfall þeirra sem voru mjög eða frekar ósammála er 
70,9% á móti 29,1% sem voru mjög eða frekar sammála (mynd 52). 
 
Tafla 85. Ert þú sammála eða ósammála því að nauðsynlegt sé að hagræða í grunnskólamálum með 
fækkun grunnskóla? 

 

Mjög 

hlynnt(ur)

Frekar 

hlynnt(ur)

Frekar 

andvíg(ur)

Mjög 

andvíg(ur)
Fjöldi

Búseta:

Sveitarfélagið Skagafjörður* 12,8% 20,5% 26,9% 39,7% 78
Hólar 9,4% 37,5% 21,9% 31,3% 32

Dreifbýli 14,9% 10,6% 29,8% 44,7% 47

Borgarbyggð 10,2% 19,7% 32,4% 37,7% 284

Bifröst 10,3% 12,8% 35,9% 41,0% 39

Hvanneyri 9,1% 18,2% 28,8% 43,9% 66

Dreifbýli 10,2% 22,2% 33,0% 34,7% 176

Háskólaþorp eða dreifbýli:

Háskólaþorp 9,5% 21,2% 29,2% 40,1% 137

Dreifbýli 11,2% 19,7% 32,3% 36,8% 223

Foreldrar grunnskólabarna:
Á barn í grunnskóla 12,0% 21,3% 26,2% 40,4% 183

Á ekki barn í grunnskóla 9,3% 18,7% 36,3% 35,7% 182

Fjöldi
Hlutfall 

allra

Hlutfall 

svara

Mjög sammála 38 6,9% 9,3%

Frekar sammála 81 14,7% 19,8%

Frekar ósammála 121 21,9% 29,6%

Mjög ósammála 169 30,6% 41,3%

Samtals 409 100%

Veit ekki 69 12,5%

Svarar ekki 74 13,4%

Samtals 552 100%
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Mynd 52. Ert þú sammála eða ósammála því að nauðsynlegt sé að hagræða í grunnskólamálum 
með fækkun grunnskóla? 

 
Íbúar í Borgarbyggð voru frekar á því að það sé nauðsynlegt að hagræða með því að fækka 
grunnskólum heldur en íbúar í Sveitarfélaginu Skagafirði (tafla 86). Í Borgarbyggð voru 10,4% íbúa 
mjög sammála en í Skagafirði voru það einungis 4,5%. Að sama skapi voru 54,5% í Skagafirði mjög 
ósammála því að fækka þurfi grunnskólum á móti 38,1% í Borgarbyggð. 
 

Tafla 86. Ert þú sammála eða ósammála því að nauðsynlegt sé að hagræða í grunnskólamálum með 
fækkun grunnskóla, greint eftir búsetu, háskólaþorpi og hvort að viðkomandi eigi barn í grunnskóla 
eða ekki. 

 
 

29,1%

70,9%

Mjög / frekar sammála

Mjög / frekar ósammála

Mjög 

sammála

Frekar 

sammála

Frekar 

ósammála

Mjög 

ósammála
Fjöldi

Búseta*:

Sveitarfélagið Skagafjörður 4,5% 19,3% 21,6% 54,5% 88
Hólar 5,3% 18,4% 23,7% 52,6% 38

Dreifbýli 5,9% 19,6% 19,6% 54,9% 51

Borgarbyggð 10,4% 19,8% 31,8% 38,1% 318

Bifröst 7,0% 16,3% 39,5% 37,2% 43

Hvanneyri 5,7% 21,4% 35,7% 37,1% 70

Dreifbýli 13,0% 19,5% 29,5% 38,0% 200

Háskólaþorp eða dreifbýli:

Háskólaþorp 6,0% 19,2% 33,8% 41,1% 151

Dreifbýli 11,6% 19,5% 27,5% 41,4% 251

Foreldrar grunnskólabarna:
Á barn í grunnskóla 9,5% 21,9% 25,9% 42,8% 201

Á ekki barn í grunnskóla 9,1% 17,8% 33,2% 39,9% 208
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Þegar spurt var um hagræðingu með fækkun leikskóla var andstaðan við það mun meiri heldur en 
þegar spurt var um grunnskóla. Í töflu 87 má sjá að 59,5% voru því mjög ósammála og samtals 92,0% 
mjög eða frekar ósammála á móti 8,0% sem voru mjög eða frekar sammála (mynd 53). 
 
Í töf lu 88 má sjá að foreldrar leikskólabarna tóku sterkari afstöðu gegn því að nauðsynlegt væri að 
hagræða með fækkun leikskóla heldur en íbúar sem ekki eiga barn á leikskóla, þar sem 78,4% 
foreldra leikskólabarna eru því mjög ósammála á móti 52,6% sem ekki eiga barn á leikskóla. 
 
Tafla 87. Ert þú sammála eða ósammála því að nauðsynlegt sé að hagræða í leikskólamálum með 
fækkun leikskóla? 

 
 

 
Mynd 53. Ert þú sammála eða ósammála því að nauðsynlegt sé að hagræða í leikskólamálum með 
fækkun leikskóla? 

 
  

Fjöldi
Hlutfall 

allra

Hlutfall 

svara

Mjög sammála 10 1,8% 2,5%

Frekar sammála 22 4,0% 5,5%

Frekar ósammála 131 23,7% 32,6%

Mjög ósammála 239 43,3% 59,5%

Samtals 402 100%

Veit ekki 74 13,4%

Svarar ekki 76 13,8%

Samtals 552 100%

8,0%

92,0%

Mjög / frekar sammála

Mjög / frekar ósammála
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Tafla 88. Ert þú sammála eða ósammála því að nauðsynlegt sé að hagræða í leikskólamálum með 
fækkun leikskóla, greint eftir búsetu, háskólaþorpi og hvort að viðkomandi eigi barn í leikskóla eða 
ekki. 

 
 
Íbúar í Borgarbyggð voru spurðir hversu góða eða slæma þeir teldu skiptingu skólahverfa í sveitar-
félaginu vera. Byrjað var á því að útlista fyrir svarendum hver skipting skólahverfa væri eins og sjá má 
í viðauka I.  
 
Í töflu 89 má sjá að um fimmtungur svarenda í Borgarbyggð taldi skiptingu skólahverfa vera mjög 
góða. Einungis 16,6% töldu að skipting skólahverfa væri mjög eða frekar slæm á móti 83,4% sem 
sögðu hana vera mjög eða frekar góða (mynd 54). Í töflu 90 eru svör um skiptingu skólahverfa í 
Borgarbyggð greind eftir búsetu og hvort að viðkomandi eigi barn í grunnskóla eða ekki, og það kom 
ekki fram munur á svörum fólks eftir þessum tveimur þáttum.  
 
  

Mjög 

sammála

Frekar 

sammála

Frekar 

ósammála

Mjög 

ósammála
Fjöldi

Búseta:

Sveitarfélagið Skagafjörður 6,0% 3,6% 21,4% 69,0% 84
Hólar 10,8% 5,4% 24,3% 59,5% 37

Dreifbýli 2,1% 2,1% 19,1% 76,6% 47

Borgarbyggð 1,6% 6,0% 35,1% 57,3% 316

Bifröst  - 2,0% 42,9% 55,1% 49

Hvanneyri  - 2,9% 33,3% 63,8% 69

Dreifbýli 2,1% 8,3% 34,2% 55,4% 193

Háskólaþorp eða dreifbýli:

Háskólaþorp 2,6% 3,2% 34,2% 60,0% 155

Dreifbýli 2,1% 7,1% 31,3% 59,6% 240

Foreldrar leikskólabarna***:
Á barn í leikskóla 1,8% 2,7% 17,1% 78,4% 111

Á ekki barn í leikskóla 2,8% 6,2% 38,4% 52,6% 289
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Tafla 89. Hversu góða eða slæma telur þú skiptingu skólahverfa í Borgarbyggð vera? 

 

 
Mynd 54. Hversu góða eða slæma telur þú skiptingu skólahverfa í Borgarbyggð vera? 

 
Tafla 90. Hversu góða eða slæma telur þú skiptingu skólahverfa í Borgarbyggð vera, greint eftir 
búsetu og hvort að viðkomandi eigi barn í grunnskóla eða ekki. 

 
 
Næst voru íbúar í Borgarbyggð spurðir hversu hlynntir eða andvígir þeir væru því að börn sem sækja 
grunnskóla á Varmalandi, sæki þess í stað grunnskóla á Bifröst. Meira en helmingur eða 56,2% sagðist 
vera því mjög andvígur og samtals voru 77,7% því mjög eða frekar andvíg (tafla 91 og mynd 55). 
Vegna þess hve hátt hlutfall svarar „veit ekki“, voru þeir teknir með þegar svörin voru greind eftir 
búsetu og hvort  viðkomandi ætti barn í grunnskóla eða ekki. 

Fjöldi
Hlutfall 

allra

Hlutfall 

svara

Mjög góða 70 16,4% 21,9%

Frekar góða 196 45,9% 61,4%

Frekar slæma 36 8,4% 11,3%

Mjög slæma 17 4,0% 5,3%

Samtals 319 100%

Veit ekki 89 20,8%

Svarar ekki 19 4,4%

Samtals 427 100%

83,4%

16,6%

Mjög / frekar góða

Mjög / frekar slæma

Mjög góða Frekar góða
Frekar 

slæma

Mjög 

slæma
Fjöldi

Búseta, Borgarbyggð:

Bifröst 35,7% 60,7%  - 3,6% 28

Hvanneyri 9,5% 55,6% 22,2% 12,7% 63

Dreifbýli 22,9% 64,2% 9,5% 3,5% 201

Foreldrar grunnskólabarna:

Á barn í grunnskóla 23,8% 58,3% 11,9% 6,0% 151

Á ekki barn í grunnskóla 20,2% 64,3% 10,7% 4,8% 168
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Tafla 91. Ert þú hlynnt(ur) eða andvíg(ur) því að börn sem sækja grunnskóla á Varmalandi, sæki 
þess í stað grunnskóla á Bifröst? 

 
 

 
Mynd 55. Ert þú hlynnt(ur) eða andvíg(ur) því að börn sem sækja grunnskóla á Varmalandi, sæki 
þess í stað grunnskóla á Bifröst? 

Tafla 92. Ert þú hlynnt(ur) eða andvíg(ur) því að börn sem sækja grunnskóla á Varmalandi, sæki 
þess í stað grunnskóla á Bifröst, greint eftir búsetu og hvort  viðkomandi eigi barn í grunnskóla eða 
ekki. 

 
 
Bifrestingar voru helst á því að börn sem sækja skóla á Varmalandi sæki þess í stað grunnskóla á 
Bifröst en 39,0% voru því mjög hlynnt og 22,0% frekar hlynnt. Til samanburðar þá var enginn á 

Fjöldi
Hlutfall 

allra

Hlutfall 

svara

Mjög hlynnt(ur) 28 6,6% 10,8%

Frekar hlynnt(ur) 30 7,0% 11,5%

Frekar andvíg(ur) 56 13,1% 21,5%

Mjög andvíg(ur) 146 34,2% 56,2%

Samtals 260 100%

Veit ekki 122 28,6%

Svarar ekki 45 10,5%

Samtals 427 100%

22,3%

77,7%

Mjög / frekar hlynnt(ur)

Mjög / frekar andvíg(ur)

Mjög 

hlynnt(ur)

Frekar 

hlynnt(ur)

Frekar 

andvíg(ur)

Mjög 

andvíg(ur)
Veit ekki Fjöldi

Búseta, Borgarbyggð***:

Bifröst 39,0% 22,0% 11,9% 6,8% 20,3% 59

Hvanneyri  - 11,5% 15,4% 12,8% 60,3% 78

Dreifbýli 2,1% 3,4% 15,2% 55,3% 24,1% 237

Foreldrar grunnskólabarna**:

Á barn í grunnskóla 14,6% 12,4% 12,4% 28,1% 32,6% 89

Á ekki barn í grunnskóla 5,2% 6,6% 15,6% 41,9% 30,8% 289
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Hvanneyri sem var því mjög hlynntur og samtals voru einungis 5,5% íbúa í dreifbýli Borgarbyggðar því 
frekar eða mjög hlynnt (tafla 92).  
 
Auk þess svöruðu íbúar á Hvanneyri því hlutfallslega oftar að þeir vissu ekki hvort þeir væru hlynntir 
eða andvígir því að börn sæktu skóla á Bifröst í stað Varmalands. Munur var á afstöðu til þessa eftir 
því hvort  svarendur áttu börn í grunnskóla eða ekki þar sem foreldrar grunnskólabarna voru frekar á 
því að grunnskólabörn í Varmalandi myndu þess í stað sækja grunnskóla á Bifröst en 27,0% foreldra 
voru því mjög eða frekar hlynnt samanborið við 11,8% þeirra sem ekki áttu barn í grunnskóla. 
 
Tafla 93. Ert þú hlynnt(ur) eða andvíg(ur) því að börn sem sækja grunnskóla á Hvanneyri, sæki þess 
í stað grunnskóla í Borgarnesi? 

 

 
Mynd 56. Ert þú hlynnt(ur) eða andvíg(ur) því að börn sem sækja grunnskóla á Hvanneyri, sæki 
þess í stað grunnskóla í Borgarnesi? 

Þegar spurt var í Borgarbyggð hvort að íbúar væru hlynntir eða andvígir því að börn sem sækja 
grunnskóla á Hvanneyri, sæki þess í stað grunnskóla í Borgarnesi, sögðu 56,6% þeirra sem tóku 
afstöðu að þeir væru því mjög andvígir (tafla 93). Tekið saman þá voru 80,5% því mjög eða frekar 
andvíg og 19,5% mjög eða frekar hlynnt (mynd 56). Í töflu 94 má sjá svörin greind eftir búsetu og 
hvort  viðkomandi á barn í grunnskóla eða ekki.  
 
  

Fjöldi
Hlutfall 

allra

Hlutfall 

svara

Mjög hlynnt(ur) 21 4,9% 7,9%

Frekar hlynnt(ur) 31 7,3% 11,6%

Frekar andvíg(ur) 64 15,0% 24,0%

Mjög andvíg(ur) 151 35,4% 56,6%

Samtals 267 100%

Veit ekki 112 26,2%

Svarar ekki 48 11,2%

Samtals 427 100%

19,5%

80,5%

Mjög / frekar hlynnt(ur)

Mjög / frekar andvíg(ur)
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Tafla 94. Ert þú hlynnt(ur) eða andvíg(ur) því að börn sem sækja grunnskóla á Hvanneyri, sæki þess 
í stað grunnskóla í Borgarnesi, greint eftir búsetu og hvort  viðkomandi á barn í grunnskóla eða 
ekki. 

 
 
Meiri stuðningur var við það að börn sem sækja grunnskóla á Hvanneyri, sæki þess í stað grunnskóla 
á Kleppjárnsreykjum heldur en þegar lagt var til að þau sæki þess í stað grunnskóla í Borgarnesi (tafla 
95 og mynd 57). Af þeim sem tóku afstöðu voru 23,6% því mjög hlynnt og 23,2% því frekar hlynnt og 
gerir það samtals 46,7%.  
 
Íbúar á Hvanneyri voru helst andvígir því að börn sem sækja grunnskóla á Hvanneyri sæki þess í stað 
grunnskóla á Kleppjárnsreykjum þar sem 64,6% voru því mjög andvíg á móti 3,4% sem búa á Bifröst 
og 10,7% íbúa í dreifbýli Borgarbyggðar. Stuðningurinn var mestur meðal þeirra sem búa í dreifbýli 
þar sem 23,6% þeirra voru því mjög hlynnt á móti 3,8% Hvanneyringa og 3,4% Bifrestinga, en hæsta 
hlutfall þeirra sem sögðust ekki vita það var meðal Bifrestinga (84,7%). 
 
Tafla 95. Ert þú hlynnt(ur) eða andvíg(ur) því að börn sem sækja grunnskóla á Hvanneyri, sæki þess 
í stað grunnskóla á Kleppjárnsreykjum? 

 
  

Mjög 

hlynnt(ur)

Frekar 

hlynnt(ur)

Frekar 

andvíg(ur)

Mjög 

andvíg(ur)
Veit ekki Fjöldi

Búseta, Borgarbyggð:

Bifröst 8,6% 6,9% 1,7% 3,4% 79,3% 58

Hvanneyri 6,4% 2,6% 17,9% 71,8% 1,3% 78

Dreifbýli 4,7% 10,7% 20,1% 37,2% 27,4% 234

Foreldrar grunnskólabarna:

Á barn í grunnskóla 6,7% 8,9% 11,1% 44,4% 28,9% 90

Á ekki barn í grunnskóla 5,3% 7,7% 18,9% 38,9% 29,1% 285

Fjöldi
Hlutfall 

allra

Hlutfall 

svara

Mjög hlynnt(ur) 61 14,3% 23,6%

Frekar hlynnt(ur) 60 14,1% 23,2%

Frekar andvíg(ur) 56 13,1% 21,6%

Mjög andvíg(ur) 82 19,2% 31,7%

Samtals 259 100%

Veit ekki 121 28,3%

Svarar ekki 47 11,0%

Samtals 427 100%
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Mynd 57. Ert þú hlynnt(ur) eða andvíg(ur) því að börn sem sækja grunnskóla á Hvanneyri, sæki 
þess í stað grunnskóla á Kleppjárnsreykjum? 

Tafla 96. Ert þú hlynnt(ur) eða andvíg(ur) því að börn sem sækja grunnskóla á Hvanneyri, sæki þess 
í stað grunnskóla á Kleppsjárnreykjum, greint eftir búsetu og hvort  viðkomandi á barn í grunnskóla 
eða ekki. 

 
 
Tafla 97. Ert þú hlynnt(ur) eða andvíg(ur) því að stofnaður verði sjálfstæður grunnskóli á 
Hvanneyri? 

 
 

46,7%

53,3%

Mjög / frekar hlynnt(ur)

Mjög / frekar andvíg(ur)

Mjög 

hlynnt(ur)

Frekar 

hlynnt(ur)

Frekar 

andvíg(ur)

Mjög 

andvíg(ur)
Veit ekki Fjöldi

Búseta, Borgarbyggð***:

Bifröst 3,4% 1,7% 6,8% 3,4% 84,7% 59

Hvanneyri 3,8% 10,1% 20,3% 64,6% 1,3% 79

Dreifbýli 23,6% 21,5% 14,6% 10,7% 29,6% 233

Foreldrar grunnskólabarna +:

Á barn í grunnskóla 11,0% 12,1% 12,1% 31,9% 33,0% 91

Á ekki barn í grunnskóla 17,5% 16,8% 15,8% 18,6% 31,2% 285

Fjöldi
Hlutfall 

allra

Hlutfall 

svara

Mjög hlynnt(ur) 63 14,8% 24,8%

Frekar hlynnt(ur) 50 11,7% 19,7%

Frekar andvíg(ur) 69 16,2% 27,2%

Mjög andvíg(ur) 72 16,9% 28,3%

Samtals 254 100%

Veit ekki 123 28,8%

Svarar ekki 50 11,7%

Samtals 427 100%
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Mynd 58. Ert þú hlynnt(ur) eða andvíg(ur) því að stofnaður verði sjálfstæður grunnskóli á 
Hvanneyri? 

Þegar spurt var hvort  viðkomandi væri hlynntur eða andvígur því að stofnaður yrði sjálfstæður 
grunnskóli á Hvanneyri skiptist afstaðan nokkurn veginn í tvennt (tafla 97 og mynd 58). Samtals 
sögðust 55,5% vera því mjög eða frekar andvíg en 44,5% voru því mjög eða frekar hlynnt. 
Stuðningurinn við að stofnaður yrði sjálfstæður grunnskóli á Hvanneyri var mestur meðal 
Hvanneyringa en samtals voru 70,9% því mjög eða frekar hlynnt á móti 13,6% Bifrestinga og 18,2% 
íbúa í dreifbýli Borgarbyggðar (tafla 98). 
 
Tafla 98. Ert þú hlynnt(ur) eða andvíg(ur) því að stofnaður verði sjálfstæður grunnskóli á Hvanneyri, 
greint eftir búsetu og hvort  viðkomandi á barn í grunnskóla eða ekki. 

 
 

Skólahverfi fyrir Hóla og dreifbýli Sveitarfélagsins Skagafjarðar skiptist í; Grunnskólann austan Vatna á 
Hólum, Grunnskólann austan Vatna á Hofsósi og Grunnskólann austan Vatna á Sólgörðum. Íbúar í 
Skagafirði voru spurðir hversu góða eða slæma þeir teldu skiptinguna vera. Tæplega fimmtungur taldi 
hana vera mjög eða frekar slæma, þar af 4,8% mjög slæma (tafla 100 og mynd 59). 
 
  

44,5%

55,5%

Mjög / frekar hlynnt(ur)

Mjög / frekar andvíg(ur)

Mjög 

hlynnt(ur)

Frekar 

hlynnt(ur)

Frekar 

andvíg(ur)

Mjög 

andvíg(ur)
Veit ekki Fjöldi

Búseta, Borgarbyggð***:

Bifröst 5,1% 8,5% 8,5% 6,8% 71,2% 59

Hvanneyri 50,6% 20,3% 16,5% 3,8% 8,9% 79

Dreifbýli 6,5% 11,7% 21,7% 27,8% 32,2% 230

Foreldrar grunnskólabarna**:

Á barn í grunnskóla 27,8% 8,9% 12,2% 14,4% 36,7% 90

Á ekki barn í grunnskóla 13,4% 14,4% 20,4% 20,8% 31,0% 284
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Tafla 99. Hversu góða eða slæma telur þú skiptingu skólahverfa í Sveitarfélaginu Skagafirði vera? 

 

 
Mynd 59. Hversu góða eða slæma telur þú skiptingu skólahverfa í Sveitarfélaginu Skagafirði vera? 

Í töflu 100 má sjá afstöðu til skiptingu skólahverfa í dreifbýli Skagafjarðar greint eftir búsetu og hvort 
að viðkomandi átti barn í grunnskóla. Ekki kom fram munur á afstöðu íbúa eftir þessum tveimur 
þáttum.  
 
Tafla 100. Hversu góða eða slæma telur þú skiptingu skólahverfa í Sveitarfélaginu Skagafirði vera, 
greint eftir búsetu og hvort  viðkomandi á barn í grunnskóla eða ekki. 

 
 
Íbúar í Skagafirði voru beðnir um að taka afstöðu til fjögurra staðhæfinga um deildaskiptingu í 
Grunnskólanum austan Vatna. Fyrst var spurt hversu hlynntir eða andvígir þeir væru því að kennsla 
frá fyrsta og upp í fjórða bekk verði eingöngu á Hólum og á Sólgörðum og að kennsla fimmta til 

Fjöldi
Hlutfall 

allra

Hlutfall 

svara

Mjög góða 15 13,0% 24,2%

Frekar góða 35 30,4% 56,5%

Frekar slæma 9 7,8% 14,5%

Mjög slæma 3 2,6% 4,8%

Samtals 62 100%

Veit ekki 10 8,7%

Svarar ekki 43 37,4%

Samtals 115 100%

80,6%

19,4%

Mjög / frekar góða

Mjög / frekar slæma

Mjög góða Frekar góða
Frekar 

slæma

Mjög 

slæma
Fjöldi

Búseta, Sveitarfélagið Skagafjörður:

Hólar 14,8% 66,7% 11,1% 7,4% 27

Dreifbýli 32,4% 47,1% 17,6% 2,9% 34

Foreldrar grunnskólabarna:

Á barn í grunnskóla 29,2% 58,3% 8,3% 4,2% 24

Á ekki barn í grunnskóla 21,6% 56,8% 18,9% 2,7% 37
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tíunda bekkjar verði eingöngu á Hofsósi. Næst var spurt hvort að kennsla frá fyrsta og upp í fjórða 
bekk verði á Sólgörðum, kennsla fimmta til tíunda bekkjar á Hofsósi og kennsla fyrsta til sjöunda 
bekkjar á Hólum. Þriðja staðhæfingin var hvort að íbúar vildu óbreytt fyrirkomulag á deildaskiptingu 
og að lokum hvort þeir vildu annars konar breytingu á deildaskiptingu og þá með hvaða hætti.  
 
Helmingur þeirra sem tóku afstöðu var mjög andvígur fyrstu staðhæfingunni og samtals voru 72,3% 
henni mjög eða frekar andvíg (tafla 101 og mynd 60). Tæplega 17% voru henni mjög hlynnt og 16,9% 
mjög hlynnt. Þeir sem búa í dreifbýli Skagafjarðar voru hlutfallslega oftar hlynntir því að kennsla frá 
fyrsta og upp í fjórða bekk verði eingöngu í grunnskólanum á Hólum og á Sólgörðum, kennsla fimmta 
til tíunda bekkjar á Hofsósi og fyrsta til sjöunda bekkjar á Hólum (tafla 102). Samtals voru 31,3% 
dreifbýlinga fullyrðingunni mjög eða frekar hlynnt samanborið 23,5% íbúa á Hólum. 
 
Tafla 101. Að kennsla frá fyrsta og upp í fjórða bekk verði eingöngu í grunnskólunum á Hólum og á 
Sólgörðum og að kennsla frá fimmta til tíunda bekkjar verði eingöngu á Hofsósi. 

 

 
Mynd 60. Að kennsla frá fyrsta og upp í fjórða bekk verði eingöngu í grunnskólunum á Hólum og á 
Sólgörðum og að kennsla frá fimmta til tíunda bekkjar verði eingöngu á Hofsósi. 

 
  

Fjöldi
Hlutfall 

allra

Hlutfall 

svara

Mjög hlynnt(ur) 14 12,2% 16,9%

Frekar hlynnt(ur) 9 7,8% 10,8%

Frekar andvíg(ur) 18 15,7% 21,7%

Mjög andvíg(ur) 42 36,5% 50,6%

Samtals 83 100%

Veit ekki 13 11,3%

Svarar ekki 19 16,5%

Samtals 115 100%

27,7%

72,3%

Mjög / frekar hlynnt(ur)

Mjög / frekar andvíg(ur)
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Tafla 102. Að kennsla frá fyrsta og upp í fjórða bekk verði eingöngu í grunnskólunum á Hólum og á 
Sólgörðum og að kennsla frá fimmta til tíunda bekkjar verði eingöngu á Hofsósi, greint eftir búsetu 
og hvort  viðkomandi á barn í grunnskóla eða ekki. 

 
 
Tæplega helmingur var því mjög andvígur að kennsla frá fyrsta og upp í fjórða bekk ætti að vera á 
Sólgörðum, kennsla fimmta til tíunda bekkjar á Hofsósi og kennsla fyrsta til sjöunda bekkjar á Hólum 
og samtals voru 70,0% því mjög eða frekar andvíg (tafla 103 og mynd 61). 
 
Tafla 103. Að kennsla frá fyrsta og upp í fjórða bekk verði á Sólgörðum, kennsla fimmta til tíunda 
bekkjar á Hofsósi og kennsla fyrsta til sjöunda bekkjar á Hólum. 

 

 
Mynd 61. Að kennsla frá fyrsta og upp í fjórða bekk verði á Sólgörðum, kennsla fimmta til tíunda 
bekkjar á Hofsósi og kennsla fyrsta til sjöunda bekkjar á Hólum. 

Mjög 

hlynnt(ur)

Frekar 

hlynnt(ur)

Frekar 

andvíg(ur)

Mjög 

andvíg(ur)
Fjöldi

Búseta, Sveitarfélagið Skagafjörður +:

Hólar 14,7% 8,8% 35,3% 41,2% 34

Dreifbýli 18,8% 12,5% 10,4% 58,3% 48

Foreldrar grunnskólabarna:

Á barn í grunnskóla 17,9% 10,3% 10,3% 61,5% 39

Á ekki barn í grunnskóla 15,9% 11,4% 31,8% 40,9% 44

Fjöldi
Hlutfall 

allra

Hlutfall 

svara

Mjög hlynnt(ur) 12 10,4% 15,0%

Frekar hlynnt(ur) 12 10,4% 15,0%

Frekar andvíg(ur) 17 14,8% 21,3%

Mjög andvíg(ur) 39 33,9% 48,8%

Samtals 80 100%

Veit ekki 19 16,5%

Svarar ekki 16 13,9%

Samtals 115 100%

30,0%

70,0%

Mjög / frekar hlynnt(ur)

Mjög / frekar andvíg(ur)
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Munur var á þessarri afstöðu íbúa í Skagafirði eftir því hvort þeir bjuggu á Hólum eða í dreifbýli 
sveitarfélagsins og eftir því hvort þeir áttu barn í grunnskóla eða ekki (tafla 104). Íbúar á Hólum voru 
frekar á því að kennsla frá fyrsta og upp í fjórða bekk ætti að vera á Sólgörðum, fimmta til tíunda 
bekkjar á Hofsósi og fyrsta til sjöunda bekkjar á Hólum, þar sem 20,6% þeirra voru mjög hlynnt 
fyrirkomulaginu samanborið við 11,1% íbúa í dreifbýli.  
 
Tafla 104. Að kennsla frá fyrsta og upp í fjórða bekk verði á Sólgörðum, kennsla fimmta til tíunda 
bekkjar á Hofsósi og kennsla fyrsta til sjöunda bekkjar á Hólum, greint eftir búsetu og hvort  
viðkomandi á barn í grunnskóla eða ekki. 

 
 
Þegar afstaðan er skoðuð eftir því hvort  viðkomandi átti barn í grunnskóla eða ekki, þá voru foreldrar 
grunnskólabarna síður hlynntir fyrirkomulaginu miðað við þá sem ekki áttu barn í grunnskóla. 
Samantekið þá voru 78,9% foreldra grunnskólabarna fyrirkomulaginu mjög eða frekar andvíg á móti 
62,0% íbúa í dreifbýli.  
 
Það voru 17 íbúar sem sögðu að þeir vildu sjá annars konar breytingu á deildarskiptingu  milli 
grunnskólanna í dreifbýli Skagafjarðar og voru svörin jafn ólík og þau voru mörg – en þau má sjá í 
viðauka II.  
 
Tafla 105. Óbreytt fyrirkomulag á deildaskiptingu í grunnskólunum. 

 

Mjög 

hlynnt(ur)

Frekar 

hlynnt(ur)

Frekar 

andvíg(ur)

Mjög 

andvíg(ur)
Fjöldi

Búseta, Sveitarfélagið Skagafjörður**:

Hólar 20,6% 17,6% 35,3% 26,5% 34

Dreifbýli 11,1% 13,3% 8,9% 66,7% 45

Foreldrar grunnskólabarna**:

Á barn í grunnskóla 10,5% 10,5% 10,5% 68,4% 38

Á ekki barn í grunnskóla 19,0% 19,0% 31,0% 31,0% 42

Fjöldi
Hlutfall 

allra

Hlutfall 

svara

Mjög hlynnt(ur) 40 34,8% 50,6%

Frekar hlynnt(ur) 25 21,7% 31,6%

Frekar andvíg(ur) 6 5,2% 7,6%

Mjög andvíg(ur) 8 7,0% 10,1%

Samtals 79 100%

Veit ekki 21 18,3%

Svarar ekki 15 13,0%

Samtals 115 100%
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Mynd 62. Óbreytt fyrirkomulag á deildaskiptingu í grunnskólunum. 

Í töflu 105 og á mynd 62 má sjá afstöðu íbúa í Skagafirði til þess hvort  halda eigi óbreyttu 
fyrirkomulagi í deildaskiptingu grunnskóla og var um helmingur mjög hlynntur því. Samtals sögðust 
82,3% íbúa vera því mjög eða frekar hlynnt að fyrirkomulagið væri óbreytt á móti 17,7% sem voru því 
mjög eða frekar andvíg. Í töflu 106 má sjá þessa afstöðu greinda eftir búsetu og hvort viðkomandi 
ábarn í grunnskóla eða ekki, en ekki kom fram munur á svörum eftir þessum tveimur þáttum.  
 
Tafla 106. Óbreytt fyrirkomulag á deildaskiptingu í grunnskólunum, greint eftir búsetu og hvort  
viðkomandi á barn í grunnskóla eða ekki. 

 
 
 

Dagforeldrar 
 
Spurt var hvort  íbúar teldu mikla eða litla þörf fyrir að fjölga dagmæðrum í  sveitarfélagi þeirra og 
samtals sögðu 61,7% af þeim sem tóku afstöðu þörfina vera mjög eða frekar mikla og þar af 22,3% 
mjög mikla þörf (tafla 107 og mynd 63).  
 
Íbúar á Bifröst voru helst á því að það væri mjög eða frekar mikil þörf á að fjölga dagmæðrum í 
sveitarfélaginu eða samtals 91,6% á móti 72,3% Hvanneyringa og 50,4% íbúa í dreifbýli 
Borgarbyggðar (tafla 108). 
 
 
 

82,3%

17,7%

Mjög / frekar hlynnt(ur)

Mjög / frekar andvíg(ur)

Mjög 

hlynnt(ur)

Frekar 

hlynnt(ur)

Frekar 

andvíg(ur)

Mjög 

andvíg(ur)
Fjöldi

Búseta, Sveitarfélagið Skagafjörður:

Hólar 38,7% 35,5% 16,1% 9,7% 31

Dreifbýli 59,6% 27,7% 2,1% 10,6% 47

Foreldrar grunnskólabarna:

Á barn í grunnskóla 48,7% 28,2% 7,7% 15,4% 39

Á ekki barn í grunnskóla 52,5% 35,0% 7,5% 5,0% 40
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Tafla 107. Telur þú vera mikla eða litla þörf fyrir að fjölga dagmæðrum í þínu sveitarfélagi? 

 
 

 
Mynd 63. Telur þú vera mikla eða litla þörf fyrir að fjölga dagmæðrum í þínu sveitarfélagi? 

Tafla 108. Telur þú vera mikla eða litla þörf fyrir að fjölga dagmæðrum í þínu sveitarfélagi, greint 
eftir búsetu og háskólaþorpi. 

 

Fjöldi
Hlutfall 

allra

Hlutfall 

svara

Mjög mikla þörf 61 11,1% 22,3%

Frekar mikla þörf 108 19,6% 39,4%

Frekar litla þörf 61 11,1% 22,3%

Mjög litla þörf 18 3,3% 6,6%

Enga þörf 26 4,7% 9,5%

Samtals 274 100%

Veit ekki 204 37,0%

Svarar ekki 74 13,4%

Samtals 552 100%

61,7%

38,3% Mjög / frekar mikla þörf

Mjög / frekar litla þörf / 
enga þörf

Mjög mikla 

þörf

Frekar 

mikla þörf

Frekar litla 

þörf

Mjög litla / 

enga þörf
Fjöldi

Búseta:

Sveitarfélagið Skagafjörður 18,8% 32,8% 25,0% 23,4% 64

Hólar 12,0% 28,0% 32,0% 28,0% 25

Dreifbýli 23,1% 35,9% 20,5% 20,5% 39

Borgarbyggð*** 23,6% 41,8% 21,2% 13,5% 208

Bifröst 45,8% 45,8% 6,3% 2,1% 48

Hvanneyri 23,4% 48,9% 19,1% 8,5% 47

Dreifbýli 14,4% 36,0% 27,9% 21,6% 111

Háskólaþorp eða dreifbýli:

Háskólaþorp 30,0% 43,3% 16,7% 10,0% 120
Dreifbýli 16,7% 36,0% 26,0% 21,3% 150
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Húsnæðismál og afkoma 
 
Spurt var um húsnæðismál og hversu vel íbúum gengi að ná endum saman í hverjum mánuði. 
Tæplega þriðjungur sagðist búa í leiguhúsnæði (tafla 109) og var hlutfall þeirra sem búa í 
leiguhúsnæði hæst meðal þeirra sem búa í háskólaþorpi (tafla 110). 
 
Tafla 109. Býrð þú í eigin húsnæði, í leiguhúsnæði, í fríu húsnæði eða annars konar húsnæði? 

 
 
Tafla 110. Býrð þú í eigin húsnæði, í leiguhúsnæði, í fríu húsnæði eða annars konar húsnæði, greint 
eftir búsetu og háskólaþorpi. 

 
 
Þegar spurt var hversu vel eða illa svarendum gengi að ná endum saman fjárhagslega í hverjum 
mánuði var tæplega þriðjungur sem sagði það ganga mjög eða frekar illa og þar af 10,5% að það gengi 
mjög illa (tafla 11 og mynd 64). Greint eftir búsetu og háskólaþorpi voru það helst þeir sem bjuggu í 
háskólaþorpum sem sögðu það ganga mjög eða frekar illa (tafla 112). Á Bifröst svöruðu 53,5% því að 
það gengi mjög eða frekar illa, 38,5% Hvanneyringa sögðu svo vera og 23,8% íbúa í dreifbýli.  
 
  

Fjöldi
Hlutfall 

allra

Hlutfall 

svara

Bý í eigin húsnæði 295 53,4% 61,5%

Bý í leiguhúsnæði 154 27,9% 32,1%

Bý í fríu húsnæði 19 3,4% 4,0%

Bý í annars konar húsnæði 12 2,2% 2,5%

Samtals 480 100%

Veit ekki 1 0,2%

Svarar ekki 71 12,9%

Samtals 552 100%

Bý í eigin 

húsnæði

Bý í leigu-

húsnæði

Bý í fríu 

húsnæði

Bý í annars 

konar 

húsnæði

Fjöldi

Búseta:

Sveitarfélagið Skagafjörður 69,4% 25,5% 2,0% 3,1% 98

Hólar 59,1% 34,1% 4,5% 2,3% 44

Dreifbýli 78,2% 18,2%  - 3,6% 55

Borgarbyggð 59,5% 33,9% 4,5% 2,1% 378

Bifröst 1,7% 98,3%  -  - 60

Hvanneyri 60,8% 36,7% 2,5%  - 79

Dreifbýli 73,5% 16,7% 6,4% 3,4% 234

Háskólaþorp eða dreifbýli***:

Háskólaþorp 41,0% 56,3% 2,2% 0,5% 183

Dreifbýli 74,4% 17,0% 5,2% 3,5% 289
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Tafla 111. Hversu vel eða illa gengur þér að jafnaði að ná endum saman fjárhagslega í hverjum 
mánuði? 

 
 

 
Mynd 64. Hversu vel eða illa gengur þér að jafnaði að ná endum saman fjárhagslega í hverjum 
mánuði? 

Tafla 112. Hversu vel eða illa gengur þér að jafnaði að ná endum saman fjárhagslega í hverjum 
mánuði, greint eftir búsetu og háskólaþorpi. 

 

Fjöldi
Hlutfall 

allra

Hlutfall 

svara

Mjög vel 72 13,0% 15,5%

Frekar vel 242 43,8% 52,0%

Frekar illa 102 18,5% 21,9%

Mjög illa 49 8,9% 10,5%

Samtals 465 100%

Veit ekki 8 1,4%

Svarar ekki 79 14,3%

Samtals 552 100%

67,5%

32,5%

Mjög / frekar vel

Mjög / frekar illa

Mjög vel Frekar vel Frekar illa Mjög illa Fjöldi

Búseta:

Sveitarfélagið Skagafjörður 17,0% 48,9% 27,7% 6,4% 94

Hólar 16,3% 51,2% 23,3% 9,3% 43

Dreifbýli 17,3% 46,2% 30,8% 5,8% 52

Borgarbyggð*** 15,2% 52,7% 20,7% 11,4% 368

Bifröst 8,6% 37,9% 32,8% 20,7% 58

Hvanneyri 12,8% 48,7% 30,8% 7,7% 78

Dreifbýli 17,2% 59,0% 14,5% 9,3% 227

Háskólaþorp eða dreifbýli**:

Háskólaþorp 12,3% 45,8% 29,6% 12,3% 179
Dreifbýli 17,2% 56,6% 17,6% 8,6% 279
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Námsmenn í Borgarbyggð og Sveitarfélaginu Skagafirði  
 
Íbúar sveitarfélaganna tveggja voru spurðir hvort þeir væru í námi og af þeim sem svöruðu sögðu 137 
svarendur eða 28,6% að svo væri. Af þeim 12 sem sögðust vera í framhaldsskóla voru þrír í 
Menntaskóla Borgarfjarðar, einn í Fjölbrautaskólanum á Sauðárkróki og 8 í öðrum framhaldsskólum. 
Alls sögðust 104 vera í háskóla, þar af voru 49 (47,6%) í Háskólanum á Bifröst, 22 (21,4%) í 
Landbúnaðarháskólanum á Hvanneyri og 7 (6,8%) í Háskólanum á Hólum. Háskólanemarnir  voru 
spurðir hvort þeir myndu vilja eiga þess kost að búa áfram á eða í námunda við háskólasvæðið að 
útskrift lokinni og af þeim sem tóku afstöðu sögðu 74,1% já (tafla 113). Í töflu 114 má sjá svörin 
greind eftir búsetu, en ekki eru birt  svör fyrir þá sem búa í Skagafirði vegna fárra svara.   
 

Tafla 113. Myndir þú vilja eiga kost á því að búa áfram á eða í námunda við háskólasvæðið að 
útskrift lokinni? 

 
 
Tafla 114. Myndir þú vilja eiga kost á því að búa áfram á eða í námunda við háskólasvæðið að 
útskrift lokinni, greint eftir búsetu. 

 
 
Í framhaldi voru allir háskólanemar spurðir hvort þeir stefndu á að búa áfram á eða í námunda við 
háskólasvæði, flytja sig til innan sveitarfélagsins eða flytja út fyrir sveitarfélagið að útskrift lokinni. Af 
þeim sem svöruðu spurningunni sögðust 41,1% stefna að því að búa áfram á eða í námumda við 
háskólasvæðið og 8,9% að flytja sig til innan sama sveitarfélags og gerir það samtals helming 
svarenda (tafla 115). Í töflu 116 eru svörin greind eftir búsetu.  
 
  

Fjöldi
Hlutfall 

allra

Hlutfall 

svara

Já 43 55,1% 74,1%

Nei 15 19,2% 25,9%

Samtals 58 100%

Veit ekki 20 25,6%

Svarar ekki 0  -

Samtals 78 100%

Já Nei Fjöldi

Búseta:

Sveitarfélagið Skagafjörður  -  - 4

Hólar  -  - 2

Dreifbýli  -  - 2

Borgarbyggð 74,1% 25,9% 54

Bifröst 62,9% 37,1% 35

Hvanneyri 92,3% 7,7% 13

Dreifbýli 100,0%  - 6
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Tafla 115. Stefnir þú að því að búa áfram á eða í námunda við háskólasvæðið, flytja þig til innan 
sveitarfélagsins eða að flytja út fyrir sveitarfélagið að útskrift lokinni? 

 
 
Tafla 116. Stefnir þú að því að búa áfram á eða í námunda við háskólasvæðið, flytja þig til innan 
sveitarfélagsins eða að flytja út fyrir sveitarfélagið að útskrift lokinni, greint eftir búsetu. 

 
 
Þeir sem sögðust stefna að því að flytja út úr sveitarfélaginu að námi loknu voru í framhaldi spurðir 
hver væri helsta ástæða þess. Flestir eða helmingur sagði það vera vegna atvinnumöguleika (mynd 
65). 
 
Á mynd 66 má sjá að helsta ástæða sem nefnd var fyrir því að fólk ætlaði sér að búa áfram í 
sveitarfélaginu/háskólaþorpinu var að þar væri gott að búa (43%) en þar á eftir var nefnt að 
viðkomandi væri í starfi í sveitarfélaginu (25%) og að umhverfið væri barnvænt (18%).  
 

Fjöldi
Hlutfall 

allra

Hlutfall 

svara

Stefni að því að búa á fram á eða í námunda 

við háskólasvæðið
23 29,5% 41,1%

Stefni að því að flytja mig til innan sama 

sveitarfélags
5 6,4% 8,9%

Stefni að því að flytja út fyrir sveitarfélagið 28 35,9% 50,0%

Samtals 56 100%

Veit ekki 20 25,6%

Svarar ekki 2 2,6%

Samtals 78 100%

Stefni að 

því að búa á 

fram á eða í 

námunda 

við háskóla-

svæðið

Stefni að 

því að flytja 

mig til 

innan sama 

sveitar-

félags

Stefni að 

því að flytja 

út fyrir 

sveitar-

félagið

Fjöldi

Búseta:

Sveitarfélagið Skagafjörður  -  -  - 4

Hólar  -  -  - 3

Dreifbýli  -  -  - 1

Borgarbyggð 38,5% 9,6% 51,9% 52

Bifröst 20,0% 8,6% 71,4% 35

Hvanneyri 70,0% 10,0% 20,0% 10

Dreifbýli 85,7% 14,3%  - 7
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Mynd 65. Hver er helsta ástæða þess að þú stefnir að því að flytja  úr sveitarfélaginu? (N=28). 

 
Mynd 66. Hver er helsta ástæða þess að þú stefnir að því að búa í sama sveitarfélagi áfram? (N=28). 

 

  

32%

14%

18%

50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Annað (N=9)

Ætla í framhaldsnám annars staðar (N=4)

Ætla að flytja í heimahaga (N=5)

Atvinnumöguleikar (N=14)

21%

18%

25%

43%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Annað (N=6)

Barnvænt umhverfi (N=5)

Vinn í sveitarfélaginu (N=7)

Gott að búa í sveitarfélaginu/háskólaþorpinu 
(N=12)
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Samandregnar niðurstöður 
 
Í upphafi þessa verkefnis var lagt upp með að kanna viðhorf íbúa í Borgarbyggð og Sveitarfélaginu 
Skagafirði til ýmissa þjónustuþátta í sveitarfélögunum með áherslu á að bera saman þá sem búa í 
háskólaþorpum og  íbúa í dreifbýli sveitarfélaganna. Samanburðurinn er áhugaverður í ljósi þess að 
íbúar í háskólaþorpum sækja að mörgu leyti sömu þjónustu og íbúar í dreifbýli, til dæmis grunnskóla 
og leikskóla. Ekki hefur verið ljóst hvort að samhljómur væri með þörfum eða viðhorfum þessara 
tveggja hópa og bætir þessi rannsókn úr því. Í þessum hluta eru helstu niðurstöður samandregnar.  
 

Grunn- og leikskólar 
 
Meirihluti foreldra var ánægður með grunn- og leikskólann sem barnið þeirra var í. Það var helst að 
það kom fram óánægja í Grunnskólanum austan Vatna á Hofsósi og í Grunnskóla Borgarfjarðar að 
Kleppjárnsreykjum. Þegar foreldrar voru inntir eftir því hvað það væri sem þeir væru helst ánægðir 
eða óánægðir með, nefndu flestir kennslu í báðum tilfellum auk þess sem margir nefndu samskipti 
við skóla sem ánægjulegan þátt. Af því má draga þá ályktun að kennsla og góð samskipti á milli 
foreldra og starfsmanna grunnskóla séu veigamiklir þættir í ánægju og upplifun foreldra af grunn-
skóla barna sinna.  
 
Meirihluti foreldra var ánægður með skólamáltíð barnsins síns en munur kom fram á ánægju eftir því 
hvort  viðkomandi bjó í dreifbýli sveitarfélaganna eða í háskólaþorpum. Hlutfallslega voru fleiri 
óánægðir með skólamáltíðir í háskólaþorpum en ekki virtist vera munur á hversu hollar eða óhollar 
foreldrar töldu þær vera. Þegar spurt var hvað foreldrar vildu leggja annars vegar meiri áherslu á og 
hins vegar minni, mátti greina áherslumun eftir grunnskólum. Þeir sem áttu barn í Varmalandsskóla, í 
Grunnskóla Borgarfjarðar á Hvanneyri eða í Grunnskólanum austan Vatna á Hólum nefndu oftar að 
leggja ætti minni áherslu á unninn mat þar með talda unna kjötvöru.  
 
Einnig var almenn ánægja með skólaakstur grunnskólabarna. Foreldrar í háskólaþorpi lögðu meiri 
áherslu á að það væri sérstakur gæsluaðili, auk bílstjóra í bílnum. Ekki virtist vera mikill áhugi fyrir því 
að leikskólabörn færu einnig með skólabíl, en það getur þó verið vegna þess að ferðatími í leikskóla er 
oftar mun styttri en í grunnskóla og leikskólinn jafnvel í göngufæri við heimili.  
 
Foreldrar grunnskólabarna studdu það almennt að ferð skólabíls væri seinkað heim úr skóla tvisvar í 
viku vegna tómstunda- og íþróttastarfs, en ef þeir fengu að velja um hvort  ferðinni yrði seinkað eða 
að bætt yrði við tveimur ferðum á viku, skiptist afstaða þeirra í nokkurn veginn tvo jafna hluta. Það 
hvort að foreldrar vildu seinka ferð skólabíls eða bæta við ferðum virtist ekki ráðast eingöngu af því 
hvort að barn þeirra væri líklegt til að vera áfram í skólanum til að taka þátt í tómstundum, þar sem 
fleiri töldu það vera líklegt heldur en vildu bæta við ferð.  
 
Meira en fjórðungur grunnskólabarna þurfti að ferðast í meira en 45 mínútur á dag í og úr skóla og 
þar af hlutfallslega flest innan Borgarbyggðar sem búa á Hvanneyri. Þegar spurt var hvort  foreldrar 
væru reiðubúnir að íhuga að senda barn sitt í annan skóla að ákveðnum forsendum gefnum voru 
foreldrar í Skagafirði oftar tilbúnir til að íhuga það og innan Skagafjarðar voru það helst foreldrar sem 
bjuggu á Hólum. Þeir foreldrar sem voru reiðubúnir að íhuga að senda barn sitt í annan skóla voru 
spurðir í framhaldi hversu miklum tíma þeir væru tilbúnir að bæta við ferðatíma barns síns í og úr 
skóla. Foreldrar í Skagafirði voru tilbúnir til að bæta meiru við heldur en foreldrar í Borgarbyggð og 
getur það að hluta til skýrst af því að ferðatími barna í og úr skóla er almennt styttri í Skagafirði og 
foreldrar þar þess vegna reiðubúnir að bæta við meiri tíma heldur en í Borgarbyggð þar sem 
ferðatíminn er lengri.  
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Þegar afstaða íbúa til heppilegrar stærðar grunnskóla talið í fjölda barna í hverjum árgangi var 
könnuð þá voru Skagfirðingar oftar á því að minni fjöldi væri betri borið saman við íbúa í 
Borgarbyggð. Einnig var munur á afstöðu íbúa á milli sveitarfélaganna tveggja eftir því hvort þeir 
töldu nauðsynlegt að hagræða í grunnskólamálum með fækkun grunnskóla, þar sem meiri andstaða 
kom fram við það í Borgarbyggð. Afstöðuna til hagræðingar með fækkun grunnskóla mátti sjá 
endurspeglast í því að almennt töldu íbúar í sveitarfélögunum að skipting grunnskólahverfa væri góð. 
Þegar spurt var um fækkun leikskóla var yfirgnæfandi meirihluti svarenda andvígur því burtséð frá 
búsetu. 
 
Andstaða kom fram við það að börn sem sækja grunnskóla á Varmalandi sæki þess í stað grunnskóla 
á Bifröst, en sú andstaða var minnst á Bifröst. Einnig kom fram andstaða við það að börn sem sækja 
grunnskóla á Hvanneyri sæki þess í stað grunnskóla í Borgarnesi en sú andstaða minnkaði þegar spurt 
var hvort þau sæktu þess í stað grunnskóla á Kleppsjárnreykjum. Þó var enn rétt um helmingur því 
mótfallinn og þar af hlutfallslega flestir í dreifbýli Borgarbyggðar en fæstir á Hvanneyri.  
 
Í Skagafirði vildu flestir íbúar að fyrirkomulag á deildaskiptingu Grunnskólans austan Vatna væri 
óbreytt.  
 

Tómstunda- og íþróttastarf 
 
Grunnskólabörn í háskólaþorpum tóku frekar þátt í skipulögðu tómstunda- eða íþróttastarfi saman-
borið við börn í dreifbýli sveitarfélaganna. Jafnframt voru langflestir foreldrar ánægðir með framboð 
tómstunda- eða íþróttastarfs, en þó voru foreldrar í háskólaþorpum heldur óánægðaðri með 
framboðið heldur en foreldrar í dreifbýli. Það sem foreldrum fannst helst að bæta mætti við  framboð 
tómstunda- og íþróttastarfs voru fimleikar og dans.  
 
Um fimmtungur leikskólabarna tók þátt í skipulögðu tómstunda- eða íþróttastarfi og skiptust 
foreldrar leikskólabarna nokkurn veginn í tvo jafnstóra hópa eftir því hvort þeir voru ánægðir eða 
óánægðir með framboðið fyrir þau.  
 
Yfirgnæfandi meirihluti foreldra var hlynntur því að tómstunda- eða íþróttastarf væri hluti af 
skóladegi barnsins þeirra burtséð frá búsetu. Jafnframt voru flestir á því börn í tónlistarnámi ættu að 
eiga kost á því að vera sótt úr kennslustund til að fara í tónlistartíma en þrátt fyrir það var aðeins 
helmingur sem taldi það betra að tónlistarskóli sé deild í hverjum grunnskóla í sveitarfélaginu en ekki 
að það sé einungis einn miðlægur tónlistarskóli.  
 

Almenningssamgöngur 
 
Íbúar í Borgarbyggð og Sveitarfélaginu Skagafirði voru almennt mjög hlynntir því að boðið væri upp á 
rútuferðir kvölds og morgna; í Borgarbyggð annars vegar á milli Borgarness og Bifrastar og hins vegar 
á milli Borgarness og Hvanneyrar og í Skagafirði á milli Sauðárkróks og Hóla. Þrátt fyrir það taldi 
meirihluti íbúa það ólíklegt að þeir myndu nýta sér slíkar ferðir sem bendir til þess að íbúar séu 
hlynntir þjónustunni þó svo að þeir sjái ekki fram á að nota hana sjálfir.  
 

Dreifmennt 
 
Í dreifmennt felst að notaður er fjarfundabúnaður til kennslu eða námskeiðshalds. Foreldrar grunn-
skólabarna skiptust nokkurn veginn í tvo jafnstóra hópa eftir því hvort þeir töldu að dreifmennt gæti 
nýst þeirra barni eða ekki. Þegar íbúar í sveitarfélögunum voru spurðir hversu líklegt væri að þeir 
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sjálfir, þar með taldir foreldrar grunnskólabarna, myndu nýta sér dreifmennt taldi tæplega helmingur 
það vera líklegt.  
 

Húsnæðismál og afkoma 
 
Ekki kemur á óvart að hlutfallslega flestir íbúa í háskólaþorpum búa í leiguhúsnæði samanborið við þá 
sem búa í dreifbýli sveitarfélaganna. Um þriðjungur sagði að þeim gengi illa að ná endum saman 
fjárhagslega í hverjum mánuði og þar af voru flestir á Bifröst en þar á eftir kom Hvanneyri innan 
Borgarbyggðar. Í Skagafirði virtist ekki vera munur á milli dreifbýlis og Hóla á því hversu vel eða illa 
gengur að ná endum saman.  
 

Framtíðarbúseta háskólanema 
 
Rétt ríflega helmingur þeirra sem voru í háskólanámi vildi gjarnan eiga kost á því að búa áfram á eða í 
námunda við háskólasvæðið að útskrIft lokinni og að sama skapi sagðist helmingur stefna að því eða 
að flytja sig til innan sama sveitarfélags. Helsta ástæða sem fólk nefndi fyrir því að flytja út úr 
sveitarfélaginu var vegna atvinnumöguleika, en helsta ástæða fyrir því að fólk ætlaði sér að vera 
áfram var vegna þess að það taldi gott að búa þar og að umhverfið væri barnvænt.  
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Lokaorð 
 
Í þessari skýrslu koma fram margvíslegar niðurstöður og vísbendingar um viðhorf íbúa í tveimur 
sveitarfélögum til þjónustu sinna sveitarfélaga. Athyglisvert er hve almenn ánægja er með þjónustu 
tengda skólum og skólastarfi og virðast íbúarnir hvort sem þeir búa í háskólaþorpum eða dreifbýli 
vera nokkuð sáttir við núverandi ástand, þó ýmis athyglisverð tilbrigði komi fram eins og rakið hefur 
verið hér að ofan. Hugsanlega verður þó að taka tillit til þess að könnunin var gerð á meðan miklar 
sviptingar og umrót var í íslensku samfélagi og mikil óvissa lá í loftinu um niðurskurð í þjónustu hins 
opinbera. Þannig er líklegt að þátttakendur hafi haft meiri áhyggjur af því að þjónusta sveitarfélagsins 
yrði á næstunni frekar skert en hægt væri að búst við auknum framlögum sveitarfélagsins til mála-
flokkanna sem um ræðir. Þegar þessi skýrsla kemur út er óvissan enn talsverð en ljóst er að 
sveitarfélög líkt og aðrir aðilar í samfélaginu sjá fram á erfiða tíma og niðurskurð í útgjöldum á næstu 
misserum.  
 
Sveitarfélagið Skagafjörður og Borgarbyggð eru sérstæð fyrir þær sakir að þar eru staðsettar háskóla-
stofnanir utan eiginlegs þéttbýlis þar sem samfélagsgerð er af nokkuð öðrum toga en í sveitum eða 
byggðakjörnum. Þannig er í þessum sveitarfélögum í raun þrenns konar byggðamynstur þéttbýlis-
kjarna, dreifbýlis og háskólaþorpa. Það er því mikilvægt að ákvarðanir sem teknar eru um breytingar á 
þjónustu sveitarfélaga, hvort sem það er í hagræðingarskyni eða af öðrum orsökum, séu teknar með 
hagsmuni hinna ólíku hópa í huga og að viðhorf þeirra séu höfð að leiðarljósi.  
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Viðauki I 

Spurningalisti 
 
 Allir spurðir 
1. Ert þú með lögheimili í Borgarbyggð, í Skorradalshreppi, í Eyja- og Miklaholtshreppi eða í 
Sveitarfélaginu Skagafirði? 

(Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika). 

Já, í Borgarbyggð 
Já, í Skorradalshreppi 
Já, í Eyja- og Miklaholtshreppi 
Já, í Sveitarfélaginu Skagafirði 
Nei 
Veit ekki 

 
 Þeir spurðir sem ekki eru með lögheimili í Borgarbyggð, Skorradalshreppi, Eyja- og Miklaholtshreppi 
eða í Sveitarfélaginu Skagafirði 
2. Í hvaða póstnúmeri ert þú með lögheimili? 

(Vinsamlegast skráðu póstnúmer). 

Póstnúmer: ___ 
 

 Allir spurðir 
3. Hefur þú fasta búsetu í Borgarbyggð, Skorradalshreppi, í Eyja- og Miklaholtshreppi eða í 
Sveitarfélaginu Skagafirði 

(Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika. Ef þú býrð í sveitarfélaginu í fjóra eða fleiri daga að jafnaði, þá telst þú ver a með 
fasta búsetu þar, jafnvel þú þú sért einnig með fasta búsetu utan þessarra tveggja sveitarfélaga). 

Já, er með fasta búsetu í Borgarbyggð 
Já, er með fasta búsetu í Skorradalshreppi 
Já, er með fasta búsetu í Eyja- og Miklaholtshreppi 
Já, er með fasta búsetu í Skagafirði 
Nei  hætta í könnun 
Veit ekki 

 
 Þeir spurðir sem eru með fasta búsetu í Borgarbyggð 
4. Hvar innan Borgarbyggðar býrð þú?  

(Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika). 

Á Bifröst 
Á Hvanneyri 
Sunnan Hvítár (utan Hvanneyrar) 
Norðan Hvítár og ofan við Borgarnes 
Á Mýrunum vestan við Borgarnes 
Annars staðar, hvar?_________ 
Veit ekki 
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 Þeir spurðir sem eru með fasta búsetu í Sveitarfélaginu Skagafirði 
5. Hvar innan Sveitarfélagsins Skagafjarðar býrð þú? 

(Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika). 

Í skólahverfi Grunnskólans austan Vatna á Hólum 
Í skólahverfi Grunnskólans austan Vatna á Hofsósi 
Í skólahverfi Grunnskólans austan Vatna á Sólgörðum 
Annars staðar; hvar?:________ 
Veit ekki 
 

Allir spurðir 
6. Átt þú barn/börn sem eru í grunnskóla? 

(Vinsamlegast merktu við allt sem við á). 

Já 
Nei 
Veit ekki 

 

Foreldrar grunnskólabarna 
 

Allir foreldrar grunnskólabarns spurðir 
7. Hversu mörg börn átt þú sem eru í grunnskóla? 

(Vinsamlegast skráðu fjölda barna). 

Fjöldi barna: _____ 
 
 Þeir spurðir sem eiga fleiri en eitt barn í grunnskóla 
8. Eru börnin þín í sama grunnskóla 

(Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika). 

Já 
Nei 
Veit ekki 
 

 Þeir spurðir sem eiga fleiri en eitt barn í grunnskóla 
9. Átt þú barn/börn á í einhverjum af eftirfarandi grunnskólum? 

(Vinsamlegast merktu við alla skóla sem við eiga). 

Grunnskólanum austan Vatna á Hólum 
Grunnskólanum austan Vatna á Hofsósi 
Grunnskólans austan Vatna á Sólgörðum 
Grunnskóla Borgarfjarðar á Kleppsjárnreykjum  
Grunnskóla Borgarfjarðar á Hvanneyri  
Grunnskólanum í Varmahlíð  
Laugerðisskóla  
Varmalandsskóla  
Á ekki barn í neinum af ofantöldum skólum  Fær næst spurningu 52 
Veit ekki  Fær næst spurningu 52 

 
Leiðbeiningar til foreldra grunnskólabarna:  
 
Næstu spurningar eru um ýmislegt sem varðar grunnskólastarf í dreifbýli Borgarbyggðar eða Sveitarfélaginu 
Skagafjörður.Ef / þar sem þú átt tvö börn eða fleiri sem eru í grunnskóla ertu beðin um að miða svör þín við 
spurningum um grunnskólastarf við elsta barn þitt sem er í grunnskóla í dreifbýli Borgarbyggðar (utan 
Borgarness) eða í Sveitarfélaginu Skagafjörður. 
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Allir foreldrar grunnskólabarns spurðir 
10. Í hvaða grunnskóla er eina/elsta barn þitt? 

(Vinsamlegast merktu við alla skóla sem við eiga). 

Grunnskólanum austan Vatna á Hólum 
Grunnskólanum austan Vatna á Hofsósi 
Grunnskólans austan Vatna á Sólgörðum 
Grunnskóla Borgarfjarðar á Kleppsjárnreykjum  
Grunnskóla Borgarfjarðar á Hvanneyri  
Grunnskólanum í Varmahlíð  
Laugerðisskóla  
Varmalandsskóla  
Í öðrum grunnskóla  Fær næst spurningu 52 
Veit ekki 
 

 Allir foreldrar grunnskólabarns spurðir 
11. Í hvaða bekk er barnið þitt? 

(Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika). 

Fimm ára bekk 
1.bekk 
2.bekk 
3.bekk 
4.bekk 
5.bekk 
 

 
6.bekk 
7.bekk 
8.bekk 
9.bekk 
10.bekk 
Veit ekki 

 
 Allir foreldrar grunnskólabarns spurðir 
12. Ertu ánægð/ur eða óánægð/ur með grunnskólann sem barnið þitt er í?  

(Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika). 

Mjög ánægð/ur 
Frekar ánægð/ur 
Frekar óánægð/ur 
Mjög óánægður 
Veit ekki 

 
 Þeir spurðir sem er frekar eða mjög óánægðir grunnskólann sem barnið þeirra er í 
Hvað er það helst sem þú ert óánægð/ur með? 

(Vinsamlegast skráðu svar). 

Helst óánægð/ur með: ________________________________________ 
 

 Þeir spurðir sem er frekar eða mjög ánægðir með grunnskólann sem barnið þeirra er í 
Hvað er það helst sem þú ert ánægð/ur með? 

(Vinsamlegast skráðu svar). 

Helst ánægð/ur með: ________________________________________ 
 

 Allir foreldrar grunnskólabarns spurðir 
13. Borðar barnið þitt heita máltíð í grunnskólanum?  

(Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika). 

Já 
Nei 
Veit ekki 
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 Þeir spurðir sem eiga barn sem borðar ekki heita máltíð í grunnskólanum 
14. Hver er ástæða þess að barnið þitt nýtir sér ekki mötuneyti grunnskólans? 

(Vinsamlegast merktu við allt sem við á). 

Óánægja með matseðil / máltíðir 
Matvendni barns 
Kostnaður 
Matarofnæmi barns 
Annað, hvað?_________________ 
Veit ekki 
 

 Þeir spurðir sem eiga barn sem borðar heita máltíð í grunnskólanum 
15. Hversu ánægð/ur eða óánægð/ur ertu með skólamáltíðirnar sem barnið þitt fær?  

(Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika). 

Mjög ánægð/ur 
Frekar ánægð/ur 
Frekar óánægð/ur 
Mjög óánægð/ur 
Veit ekki 

 
 Allir foreldrar grunnskólabarns spurðir 
16. Hversu hollar eða óhollar telur þú þær skólamáltíðir vera sem eru í boði í skóla barnsins þíns? 

(Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika). 

Mjög hollar 
Frekar hollar 
Frekar óhollar 
Mjög óhollar 
Veit ekki 

 
 Allir foreldrar grunnskólabarns spurðir 
17. Er eitthvað sem þú vilt leggja meiri eða minni áherslu á í skólamáltíð barnsins þíns?  

(Vinsamlegast skráðu svör). 

Vil leggja meiri áherslu á: _____________________________________ 
Vil leggja minni áherslu á: _____________________________________ 
 

 Þeir sem eiga barn í grunnskólanum á Hvanneyri 
18. Telur þú að það væri til bóta fyrir barnið þitt ef það ætti kost á morgunmat í skólanum, eða skiptir 
það litlu máli?  

(Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika). 

Væri mjög til bóta 
Væri frekar til bóta 
Skiptir litlu máli 
Skiptir engu máli 
Veit ekki 

  
  



Rannsóknamiðstöð Háskólans á Bifröst 

124 
 

Allir foreldrar grunnskólabarns spurðir 
19. Vinsamlegast merktu við hversu oft að jafnaði í viku barnið fer með skólabíl, í einkabíl, fótgangandi 
eða með öðrum hætti í skólann á morgnana.  

(Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika í hverjum lið).  

 
 
Ef barnið fer öðrum hætti í skólann, hver er hann? 

(Vinsamlegast skráðu svar). 

_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

 Allir foreldrar grunnskólabarns spurðir 
20. Vinsamlegast merktu við hversu oft að jafnaði í viku barnið fer með skólabíl, í einkabíl, fótgangandi 
eða með öðrum hætti heim úr skólanum.  

(Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika í hverjum lið).  

 
 

21. Ef barnið fer öðrum hætti úr skólanum, hver er hann? 
(Vinsamlegast skráðu svar). 

_______________________________________________________________________________ 
 

 
 Allir foreldrar grunnskólabarns spurðir 
22. Ert þú ánægð/ur eða óánægð/ur með þjónustu skólabíls? 

 (Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika). 

Mjög ánægð/ur 
Frekar ánægð/ur 
Frekar óánægð/ur 
Mjög óánægð/ur 
Veit ekki 

  
  

Einu sinni 

í viku

Tvisvar 

sinnum í 

viku

Þrisvar 

sinnum í 

viku

Fjórum 

sinnum í 

viku

Fimm 

sinnum í 

viku

Barnið 

notar 

þennan 

faramáta, 

en ég veit 

ekki 

hversu oft

Veit ekki

Með skólabíl  □ □ □ □ □ □ □
Með einkabíl  □ □ □ □ □ □ □
Fótgangandi □ □ □ □ □ □ □
Með öðrum hætti □ □ □ □ □ □ □

Einu sinni 

í viku

Tvisvar 

sinnum í 

viku

Þrisvar 

sinnum í 

viku

Fjórum 

sinnum í 

viku

Fimm 

sinnum í 

viku

Barnið 

notar 

þennan 

faramáta, 

en ég veit 

ekki 

hversu oft

Veit ekki

Með skólabíl  □ □ □ □ □ □ □
Með einkabíl  □ □ □ □ □ □ □
Fótgangandi □ □ □ □ □ □ □
Með öðrum hætti □ □ □ □ □ □ □
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Þeir spurðir sem spurðir mjög eða frekar óánægðir með þjónustu skólabíls 
23. Hvað er það helst sem þú er óánægð/ur með varðandi þjónustu skólabíls? 

(Vinsamlegast skráðu svar) 

_______________________________________________________________________________ 
 

Þeir spurðir sem spurðir mjög eða frekar ánægðir með þjónustu skólabíls 
24. Hvað er það helst sem þú er óánægð/ur með varðandi þjónustu skólabíls? 

(Vinsamlegast skráðu svar) 

_______________________________________________________________________________ 
 

Allir foreldrar grunnskólabarns spurðir  
25. Næstu spurningar eru um atriði sem snerta öryggi barnsins þíns. 

 (Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika í hverjum lið). 

 

 Allir foreldrar grunnskólabarns spurðir 
26. Hversu vel eða illa treystir þú bílstjóranum almennt fyrir öryggi barnsins þíns í skólaakstri? 

(Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika). 

Mjög vel 
Frekar vel 
Frekar illa 
Mjög illa 
Veit ekki 
 

 Allir foreldrar grunnskólabarns spurðir 
27. En, hversu vel eða illa treystir þú bílstjóranum fyrir öryggi barns þíns ef skólabíllinn lendir í 
umferðaróhappi eða bilar? 

 (Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika). 

 
Mjög vel 
Frekar vel 
Frekar illa 
Mjög illa 
Veit ekki 
 
Allir foreldrar grunnskólabarns spurðir 

28. Hversu góðan eða slæman telur þú öryggisútbúnað skólabílsins vera?  
(vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika). 

Mjög góðan 
Frekar góðan 
Frekar slæman 
Mjög slæman 
Veit ekki 

  

Skiptir 

mjög 

miklu máli

Skiptir 

frekar 

miklu máli

Skiptir 

frekar litlu 

máli

Skiptir 

mjög litlu 

máli

Veit ekki

Telur þú það skipta miklu eða litlu máli

að sérstakur gæsluaðili, auk bílstjóra, sé

í skólabílnum?

□ □ □ □ □

En að skólabíll inn sæki barnið þitt beint

fyrir utan eða mjög nálægt heimili

barnsins þíns? 

□ □ □ □ □
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 Allir foreldrar grunnskólabarns spurðir  
29. Tekur barnið þitt þátt í tómstunda- eða íþróttastarfi eftir að venjulegum skóladegi er lokið?  

(Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika). 

Já 
Nei 
Veit ekki 

 
Þeir spurðir sem eiga barn sem tekur þátt í tómstunda- eða íþróttastarfi 

30. Í hvaða tómstunda- eða íþróttastarfi tekur barn tekur barnið þitt þátt í? 
(Vinsamlegast merktu við allt sem við á). 

Bandý 
Barnastarf á vegum kirkjunnar 
Body Combat námskeið 
Body Jam 
Bootkamp 
Dans  
Fimleikar 
Fótbolta 
Frjálsar íþróttir 
Glerlist 
Golf 
Handbolta 
Hestamennsku 
Ji-jitsu 
Karate 
Keramik 

 
Knattspyrnu 
Kór 
Körfubolta 
Leikjanámskeið 
Leiklist 
Myndlist 
Skák 
Skátastarf 
Skíði  
Sund 
Tónlistarnám 
Ungliðastarf Björgunarsveitanna 
Annað, hvað? ________________ 
Veit ekki 

 

 Þeir spurðir sem eiga barn sem tekur þátt í tómstunda- eða íþróttastarfi  
31. Hversu marga daga á viku sækir barn þitt tómstunda- eða íþróttastarf? Ef barn þitt tekur þátt í fleiri 
en einu tómstunda- eða íþróttastarfi, merktu þá við hversu marga daga vikunnar samanlagt. 

(Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika). 

Sjaldnar en einu sinni á viku 
Einu sinni í viku 
Tvisvar í viku 
Þrisvar í viku 
Fjórum sinnum í viku 
Fimm sinnum í viku 
Sex sinnum í viku 
Alla daga vikunnar 
Veit ekki  
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Þeir spurðir sem búa í Borgarbyggð og eiga barn sem tekur þátt í tómstunda- eða íþróttastarfi 
32. Hjá hvaða íþróttafélagi, stofnun eða félagasamtökum sækir barn þitt tómstunda- eða íþróttastarf? 

(Vinsamlegast merktu við allt sem við á). 

Dansfélag Borgarfjarðar – samkvæmisdansar 
Félagsmiðstöðin Hosílo (Í umsjá íþrótta- og æskulýðsfulltrúa Borgarbyggðar) 
Félagsmiðstöðin MÓFÓ (Í umsjá íþrótta- og æskulýðsfulltrúa Borgarbyggðar) 
Félagsmiðstöðin Óðal (Í umsjá íþrótta- og æskulýðsfulltrúa Borgarbyggðar) 
Goflklubbur – annar en Borgarness 
Golfklúbbur Borgarness 
Hestamannafélagið Faxi 
Hestamannafélagið Skuggi 
Hestamannafélagið Snæfellingur 
Íþróttafélag Miklaholtshrepps 
Íþróttamiðstöðin á Kleppjárnsreykjum (Í umsjá íþrótta- og æskulýðsfulltrúa Borgarbyggðar) 
Íþróttamiðstöðin á Varmalandi (Í umsjá íþrótta- og æskulýðsfulltrúa Borgarbyggðar) 
Íþróttamiðstöðin í Borgarnesi (Í umsjá íþrótta- og æskulýðsfulltrúa Borgarbyggðar) 
Íþróttavellir (Í umsjá íþrótta- og æskulýðsfulltrúa Borgarbyggðar) 
Mótorsmiðjan Brákarey (Í umsjá íþrótta- og æskulýðsfulltrúa Borgarbyggðar) 
Símenntunarstöð Vesturlands 
Skallagrímur 
Tómstundaskólinn, Borgarbyggð 
Tónlistarskóli Borgarfjarðar 
Ungmennafélag Reykdæla 
Ungmennafélag Stafholtstungna 
Ungmennafélagið Dagrenning 
Ungmennafélagið Eldborg 
Ungmennafélagið Íslendingur 
Ungmennahúsið Mímir (Í umsjá íþrótta- og æskulýðsfulltrúa Borgarbyggðar) 
Annað, hver?:_____________________________________ 
Veit ekki 
 

Þeir spurðir sem búa í Skagafirði og eiga barn sem tekur þátt í tómstunda- eða íþróttastarfi . 
33. Hjá hvaða íþróttafélagi, stofnun eða félagasamtökum sækir barn þitt tómstunda- eða íþróttastarf? 

(Vinsamlegast merktu við allt sem við á). 

Björgunarsveitin Skagfirðingasveit 
Félagsmiðstöðin Friður, í Skagafirði 
Farskólinn – miðstöð Símenntunar á Sauðarkróki 
Fléttan, handverksfélag 
Golfklúbbur Sauðarkróks 
Danskennsla á vegum grunnskólans 
Hestamannafélagið Svaði, Hofsósi 
Kirkjustarf á vegum Þjóðkirkjunnar 
Tónlistarskóli Skagafjarðar 
Ungmennafélagið Hjalti 
Ungmennafélagið Neisti 
Ungmennafélagið Tindastóll 
Annað, hvað?:_______________________________________ 
Veit ekki 
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 Allir foreldrar grunnskólabarns spurðir 
34. Ert þú ánægð/ur eða óánægð/ur með framboð tómstunda- eða íþróttastarfs sem er í boði fyrir 
barnið þitt í sveitarfélaginu? 

(Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika). 

Mjög ánægð/ur 
Frekar ánægð/ur 
Frekar óánægð/ur 
Mjög óánægð/ur 
Veit ekki 
 

 Allir foreldrar grunnskólabarns spurðir 
35. Er eitthvert tómstunda- eða íþróttastarf sem þú vilt að sé í boði í fyrir barnið þitt? Hér er átt við 
tómstundastarf- eða íþróttastarf sem samkvæmt þinni vitneskju er ekki í boði. 

(Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika). 

Já 
Nei, ekkert 
Veit ekki 

 
36.  Þeir sem spurðir sem vilja að í boði sé tómstunda- eða íþróttastarf sem ekki er þegar í boði 
Hvaða tómstunda- eða íþróttastarf vilt þú að sé í boði í fyrir barnið þitt? 

(Vinsamlegast skráðu svar). 

_______________________________________________________________________________ 
 

Allir foreldrar grunnskólabarns spurðir 
37. Ertu hlynnt/ur eða andvíg/ur því að tómstunda- og íþróttastarf sé dreift á námstíma barnsins þíns? 
(Til dæmis að kóræfingar séu á milli kennslustunda eða eftir að kennslu er lokið).  

(Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika). 

Mjög hlynnt/ur 
Frekar hlynnt/ur 
Frekar andvíg/ur 
Mjög andvíg/ur 
Veit ekki 
 

Allir foreldrar grunnskólabarns spurðir 
38. Ertu hlynnt/ur eða andvíg/ur því að barn þitt eigi kost á því að vera sótt úr kennslustund til að fara í 
tónlistartíma? 

(Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika). 

Mjög hlynnt/ur 
Frekar hlynnt/ur 
Frekar andvíg/ur 
Mjög andvíg/ur 
Veit ekki 

 
Allir foreldrar grunnskólabarns spurðir 

39. Hvort telur þú að fari betur á því að það sé einn tónlistarskóli í sveitarfélaginu eða að tónlistarskóli 
sé deild í hverjum grunnskóla sveitarfélagsins, eða finnst þér þetta ekki skipta máli? 

(Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika). 

Betra að það sé einn tónlistarskóli í sveitarfélaginu 
Betra að tónlistarskóli sé deild í hverjum grunnskóla sveitarfélagsins 
Skiptir ekki máli 
Veit ekki 

 

  



Rannsóknamiðstöð Háskólans á Bifröst 

125 
 

Allir foreldrar grunnskólabarns spurðir 
40. Hversu mikill tími áætlar þú að fari í að koma barni þínu í og úr skóla á dag, svona um það bil. Hér 
skiptir ekki máli hvort þú keyrir barnið sjálf/ur, það taki skólabíl, barnið fari í samfloti með öðrum eða 
fótgangandi. 

(Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika). 

Innan við 15 mínútur á dag 
Um það bil 16 til 30 mínútur á dag 
Um það bil 31 til 45 mínútur á dag. 
Um það bil 46 mínútur til 1 klukkustund á dag  
Um það bil 1 til 1 ½ klukkustund á dag 
Um það bil 1 ½ til 2 klukkustundir á dag 
Meira en 2 klukkustundir á dag  
Veit ekki 

 
Þeir spurðir sem eiga barn sem tekur þátt í tómstunda- eða íþróttastarfi 

41. Hversu mikill tími áætlar þú að fari í að koma barni þínu í tómstunda- eða íþróttastarf á viku. Hér er 
átt við hversu mikill tími fer í að koma barni þínu í tómstunda- eða íþróttastarf og sækja það að því loknu að 
undanskildum ferðum til og frá skóla. Hér skiptir ekki máli hvort þú keyrir barnið sjálf/ur, það fari í samfloti 
með öðrum eða fótgangandi. 

(Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika). 

Innan við 30 mínútur á viku 
30 til 60 mínútur á viku 
Um það bil 1 til 2 klukkustundir á viku 
Um það bil 2 til 3 klukkustundir á viku 
Meira en 3 klukkustundir á viku 
Veit ekki 

 

Allir foreldrar grunnskólabarns spurðir 
42. Værir þú sátt/ur eða ósátt/ur við það að ferð skólabíls heim úr skóla yrði seinkað tvisvar í viku vegna 
tómstunda- eða íþróttastarfs innan veggja skólans?  

(Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika). 

Mjög sátt/ur 
Frekar sátt/ur 
Frekar ósátt/ur 
Mjög ósátt/ur 
Veit ekki 

 
 Allir foreldrar grunnskólabarns spurðir 
43. Hvort myndir þú frekar vilja að bætt yrði við einni ferð skólabíls heim úr skóla tvisvar í viku eða að 
ferð skólabíls væri seinkað tvisvar í viku vegna tómstunda- eða íþróttastarfs innan veggja skólans? 

(Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika). 

Að bætt yrði við tveimur ferðum tvisvar í viku 
Að ferð skólabíls væri seinkað tvisvar í viku 
Veit ekki 

 

 Allir foreldrar grunnskólabarns spurðir 
44. Hversu líklegt eða ólíklegt er að þitt barn myndi fara með skólabíl frá skóla seinnipartinn ef í boði 
væri tómstunda- eða íþróttastarf á innan skólans að venjulegum skóladegi loknum? 

(Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika). 

Mjög líklegt 
Frekar líklegt 
Frekar ólíklegt 
Mjög ólíklegt 
Veit ekki 
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Allir grunnskólaforeldrar spurðir 
45. Værir þú reiðubúin/n að íhuga að senda barnið þitt í annan grunnskóla þó fara þyrfti lengri 
vegalengd í og úr skóla?  

(Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika). 

Já 
Nei 
Veit ekki 

 
 Allir foreldrar grunnskólabarns spurðir 
46. En værir þú reiðubúin/n að íhuga að senda barnið þitt í annan grunnskóla lengra í burtu, að 
eftirtöldu gefnu... 

(Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika í hverjum lið). 

 
 
49b. Er einhver önnur ástæða en hefur verið talin upp hér að ofan, sem getur orðið til þess að þú værir 
tilbúin til að senda barn þitt í annan grunnskóla sem er lengra í burtu? 

(Vinsamlegast skráðu svar). 

Önnur ástæða ________________ 
 
 Þeir spurðir sem eru reiðubúnir að íhuga að senda barn sitt í annan skóla 
47. Hversu löngum tíma værir þú reiðubúin að bæta við ferðatíma barns þíns, í og úr skóla, til að barnið 
sæki annan skóla en það gerir í dag? 

(Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika). 

Innan við 15 mínútur á dag 
Um það bil 16 til 30 mínútur á dag 
Um það bil 31 til 45 mínútur á dag. 
Um það bil 46 mínútur til 1 klukkustund á dag  
Um það bil 1 til 1 ½ klukkustund á dag 
Um það bil 1 ½ til 2 klukkustundir á dag 
Um það bil 2 til 2 ½ klukkustundir á dag 
Um það bil 2 ½ til 3 klukkustundir á dag 
Meira en 3 klukkustundir á dag  
Veit ekki 

 
  

Já Nei Veit ekki

...ti l  að barnið að sæki stærri skóla? □ □ □

...ti l  að barnið sæki skóla þar sem námsframboð er fjölbreyttara? □ □ □

...ti l  að eiga kost á sérkennslu fyrir barnið? □ □ □

...ti l að barnið sæki skóla með betri eða annars konar aðstöðu til

tómstunda en í skólanum sem barnið er í, í dag? □ □ □
... ti l að barnið sæki skóla með betri eða annars konar

íþróttaaðstöðu en í skólanum sem barnið er í, í dag? □ □ □

...ti l  að barnið sæki skóla sem er með betri kennslu að þínu mati? □ □ □

...ef að þú eða annar heimilismaður þyrfti að keyra barn/ið

sjálf/ur? □ □ □

...ef að boðið væri upp á skólaakstur? □ □ □
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 Allir foreldrar grunnskólabarns spurðir 
48. Í dreifmennt felst að nemendum stendur til boða kennsla í gegnum fjarfundabúnað, en með slíku 
fyrirkomulagi geta tveir eða fleiri grunnskólar samnýtt krafta sinna kennara. Til dæmis hefur dreifmennt 
verið notuð í skólanum á Birkimel á Barðaströnd sem er hluti af Grunnskóla Vesturbyggðar. Í gegnum 
fjarfundabúnað fá nemendur á Birkimel kennslu frá skólanum á Patreksfirði en með þessum hætti er hægt að 
nýta fagkennara sem ekki byðust ella. Hversu vel eða illa telur þú að dreifmennt gæti nýst þínu barni í námi?  

(Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika) 

Mjög vel 
Frekar vel 
Frekar illa 
Mjög illa 
Veit ekki 
 

Spurningar fyrir foreldra leikskólabarna 
 

Allir spurðir 
49. Átt þú barn/börn sem eru í Leikskóla? 

(Vinsamlegast merktu við allt sem við á). 

Já 
Nei  Fær næst spurningu 71 
Veit ekki  Fær næst spurningu 71 

 
 Þeir spurðir sem eiga barn í leikskóla (1, sp52) 
50. Hversu mörg börn átt þú sem eru í leikskóla? 

(Vinsamlegast skráðu fjölda barna). 

Fjöldi leikskólabarna:_____ 
 

Þeir spurðir sem eiga tvö eða fleiri börn í leikskóla 
51. Eru börn þín í sama leikskóla? 

(Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika). 

Já 
Nei 
Veit ekki 

 
 Þeir sem eiga fleiri en eitt barn í leikskóla  
52. Í hvaða leikskóla er barnið/börn þín? 

(Vinsamlegast merktu við alla skóla sem við eiga). 

Andabæ (Borgarbyggð) 
Bangsabæ (Skagafirði) 
Barnaborg (Skagafirði) 
Brúsabæ (Skagafirði) 
Hnoðraból (Borgarbyggð) 
Hraunborg (Borgarbyggð) 
Leikskólanum á Varmalandi (Borgarbyggð) 
Leikskólanum í Laugargerðisskóla (Borgarbyggð) 
Í öðrum leikskóla  Fær næst spurningu 71 
Veit ekki 
 

Leiðbeiningar til foreldra sem eiga tvö eða fleir börn í leikskóla: Þar sem þú átt tvö börn eða fleiri sem eru í 
leikskóla í ertu beðin/n um að miða svör þín við spurningum um leikskólabarn við elsta barn þitt sem er í 
leikskóla í Borgarbyggð eða í Sveitarfélaginu Skagafjörður. 
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Allir foreldrar leikskólabarna  
53. Í hvaða leikskóla er eina/elsta barn þitt? 

(Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika). 

Andabæ (Borgarbyggð) 
Bangsabæ (Skagafirði) 
Barnaborg (Skagafirði) 
Brúsabæ (Skagafirði) 
Hnoðraból (Borgarbyggð) 
Hraunborg (Borgarbyggð) 
Leikskólanum á Varmalandi (Borgarbyggð) 
Leikskólanum í Laugargerðisskóla (Borgarbyggð) 
Í öðrum leikskóla  Fær næst spurningu 71 
 

 Allir foreldrar leikskólabarns spurðir 
54. Ertu ánægð/ur eða óánægð/ur með leikskólann sem barnið þitt er í? 

(Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika). 

Mjög ánægð/ur 
Frekar ánægð/ur 
Frekar óánægð/ur 
Mjög óánægður 
Veit ekki 

 
 Allir foreldrar leikskólabarns spurðir  
55. Vinsamlegast merktu við hversu oft að jafnaði í viku barnið fer með skólabíl, í einkabíl, fótgangandi 
eða með öðrum hætti í leikskólann.  

(Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika í hverjum lið). 

 
  
56. Ef barnið fer öðrum hætti í skólann, hver er hann? 

(Vinsamlegast skráðu svar). 

_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

  

Einu sinni 

í viku

Tvisvar 

sinnum í 

viku

Þrisvar 

sinnum í 

viku

Fjórum 

sinnum í 

viku

Fimm 

sinnum í 

viku

Barnið 

notar 

þennan 

faramáta, 

en ég veit 

ekki 

hversu oft

Veit ekki

Með skólabíl  □ □ □ □ □ □ □
Með einkabíl  □ □ □ □ □ □ □
Fótgangandi □ □ □ □ □ □ □
Með öðrum hætti □ □ □ □ □ □ □
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Allir foreldrar leikskólabarns spurðir  
57. Vinsamlegast merktu við hversu oft að jafnaði í viku barnið fer með skólabíl, í einkabíl, fótgangandi 
eða með öðrum hætti heim úr leikskólanum.  

(Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika í hverjum lið). 

 
 

Þeir sem merkja við „með öðrum hætti“ í spurningu 60 
58. Ef barnið fer öðrum hætti úr skólanum, hver er hann? 

(Vinsamlegast skráðu svar). 

_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 Allir foreldrar leikskólabarns spurðir 
59. Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú myndir senda barnið þitt í leikskóla með skólabíl/grunnskólabíl ef 
þú ættir kost á því? 

(Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika). 

Mjög líklegt 
Frekar líklegt 
Frekar ólíklegt 
Mjög ólíklegt 
Veit ekki 
 

 Allir foreldrar leikskólabarns spurðir 
60. Tekur barnið þitt þátt í tómstunda- eða íþróttastarfi fyrir utan leikskólann? 

(Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika). 

Já 
Nei 
Veit ekki 

 
  
  

Einu sinni 

í viku

Tvisvar 

sinnum í 

viku

Þrisvar 

sinnum í 

viku

Fjórum 

sinnum í 

viku

Fimm 

sinnum í 

viku

Barnið 

notar 

þennan 

faramáta, 

en ég veit 

ekki 

hversu oft

Veit ekki

Með skólabíl  □ □ □ □ □ □ □
Með einkabíl  □ □ □ □ □ □ □
Fótgangandi □ □ □ □ □ □ □
Með öðrum hætti □ □ □ □ □ □ □
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Þeir spurðir sem eiga barna/börn sem tekur þátt í tómstudastarfi (1-sp.63) 
61. Í hvaða tómstunda- eða íþróttastarfi tekur barn þitt þátt í? 

(Vinsamlegast merktu við allt sem við á). 

 
Bandý 
Barnastarf á vegum kirkjunnar 
Dans  
Fótbolta 
Frjálsar íþróttir 
Glerlist 
Handbolta 
Hestamennsku 
Keramik 
Knattspyrnu 

Kór 
Leikjanámskeið 
Leiklist 
Myndlist 
Skák 
Skíði  
Sund 
Tónlistarnám 
Annað, hvað? _______________ 
Veit ekki 

 
 

 
 Allir foreldrar leikskólabarns spurðir 
62. Ert þú ánægð/ur eða óánægð/ur með framboð tómstunda- eða íþrótta sem er í boði fyrir barnið 
þitt? 

(Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika). 

Mjög ánægð/ur 
Frekar ánægð/ur 
Frekar óánægð/ur 
Mjög óánægð/ur 
Veit ekki 

 
Allir foreldrar leikskólabarns spurðir 

63. Hversu mikill tími áætlar þú að fari í að koma barni þínu í og úr leikskóla á dag. Hér skiptir ekki máli 
hvort þú keyrir barnið sjálf/ur, það taki skólabíl, fari í samfloti með öðrum eða fótgangandi. 

(Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika). 

Innan við 15 mínútur á dag 
Um það bil 16 til 30 mínútur á dag 
Um það bil 31 til 45 mínútur á dag. 
Um það bil 46 mínútur til 1 klukkustund á dag  
Um það bil 1 til 1 ½ klukkustund á dag 
Um það bil 1 ½ til 2 klukkustundir á dag 
Um það bil 2 til 2 ½ klukkustundir á dag 
Um það bil 2 ½ til 3 klukkustundir á dag 
Meira en 3 klukkustundir á dag  
Veit ekki 
 

 Þeir spurðir sem eiga barn sem tekur þátt í tómstunda- eða íþróttastarfi 
64. Hversu mikill tími áætlar þú að fari í að koma barni þínu í og úr tómstunda- íþróttastarf á viku. Hér er 
átt við hversu mikill tími fer í að koma barni þínu í tómstunda- og íþróttastarf og sækja það að því loknu að 
undanskildum tíma sem fer í að fara í og úr leikskóla. Hér skiptir ekki máli hvort þú keyrir barnið sjálf/ur, það 
fari í samfloti með öðrum eða fótgangandi. 

(Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika). 

Innan við 30 mínútur á viku 
Um það bil 30 til 60 mínútur á viku 
Um það bil 1 til 2 klukkustundir á viku 
Um það bil 2 til 3 klukkustundir á viku 
Meira en 3 klukkustundir á viku 
Veit ekki 
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 Allir foreldrar leikskólabarns spurðir 
65. Var barnið þitt hjá dagforeldri áður en það fékk leikskólapláss? 

(Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika). 

Já 
Nei 
Veit ekki 

 
 Þeir spurir sem voru með barn hjá dagforeldri  
66. Hefðir þú viljað hafa kost á því að hafa barnið þitt lengur hjá dagforeldri í stað þess að þiggja 
leikskólapláss? 

(Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika). 

Já 
Nei 
Veit ekki 

 
 Þeir sem spurðir hefðu viljað hafa kost á því að hafa barn sitt lengur hjá dagforeldri 
67. Af hverju hefðir þú viljað hafa kost á því að hafa barnið þitt lengur hjá dagforeldri í stað þess að 
þiggja leikskólapláss? 

(Vinsamlegast skráðu svar þitt). 

_______________________________________________________________________________ 
 

Allir íbúar í háskolaþorpum og dreifbýli sveitarfélaganna  
 
 Þeir spurðir sem búa í Borgarbyggð  
68. Ert þú hlynnt/ur eða andvíg/ur því að sveitarfélagið Borgarbyggð bjóði upp á rútuferðir, kvölds og 
morgna, alla virka daga á milli Borgarness og Bifrastar?  

(Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika). 

Mjög mjög hlynnt/ur 
Frekar hlynnt/ur 
Frekar andvíg/ur 
Mjög andvíg/ur 
Veit ekki 

 
 Þeir spurðir sem búa í Borgarbyggð 
69. Hversu líklegt að ólíklegt er að þú eða annar heimilismaður myndi nýta sér daglega rútuþjónustu á 
milli Borgarness og Bifrastar? 

(Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika). 

Mjög mjög líklegt 
Frekar líklegt 
Frekar ólíklegt 
Mjög ólíklegt 
Veit ekki 

 
Þeir sem  spurðir segja það mjög eða frekar líklegt að þeir nýti sér rútuþjónustu á milli Borgarness og 
Bifrastar 

70. Hvaða heimilismaður væri líklegur til að nota daglega rútuþjónustu á milli Borgarness og Bifrastar? 
(Vinsamlegast merktu við allt sem við á). 

Ég sjálf/ur 
Maki minn 
Barn / börn mín, hversu mörg þeirra? _____ 
Annar heimilismaður, hversu margir? ______ 
Veit ekki 
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 Þeir spurðir sem búa í Borgarbyggð 
71. Ert þú hlynnt/ur eða andvíg/ur því að sveitarfélagið Borgarbyggð bjóði upp á rútuferðir, kvölds og 
morgna, alla virka daga á milli Borgarness og Hvanneyrar?  

(Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika). 

Mjög mjög hlynnt/ur 
Frekar hlynnt/ur 
Frekar andvíg/ur 
Mjög andvíg/ur 
Veit ekki 

 
Þeir spurðir sem búa í Borgarbyggð  

72. Hversu líklegt að ólíklegt er að þú eða annar heimilismaðr myndi nýta sér daglega rútuþjónustu á 
milli Borgarness og Hvanneyrar? 

(Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika). 

Mjög mjög líklegt 
Frekar líklegt 
Frekar ólíklegt 
Mjög ólíklegt 
Veit ekki 

 
Þeir sem  spurðir sem segja það mjög eða frekar líklegt að þeir nýti sér rútuþjónustu á milli Borgarness 
og Hvanneyris 

73. Hvaða heimilismaður væri líklegur til að nota daglega rútuþjónustu á milli Borgarness og 
Hvanneyrar? 

(Vinsamlegast merktu við allt sem við á). 

Ég sjálf/ur 
Maki minn 
Barn / börn mín, hversu mörg þeirra? _____ 
Annar heimilismaður, hversu margir? ______ 
Veit ekki 

 

Þeir spurðir sem búa í Skagafirði 
74. Ert þú hlynnt/ur eða andvíg/ur því að sveitarfélagið Skagafjörður bjóði upp á rútuferðir, kvölds og 
morgna, alla virka daga á milli Sauðárkróks og Hóla? 

(Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika). 

Mjög mjög hlynnt/ur 
Frekar hlynnt/ur 
Frekar andvíg/ur 
Mjög andvíg/ur 
Veit ekki 

 
Þeir spurðir sem búa í Skagafirði  

75. Hversu líklegt að ólíklegt er að þú  eða annar heimilismaður myndi nýta sér daglega rútuþjónustu á 
milli Sauðárkróks og Hóla? 

(Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika). 

Mjög mjög líklegt 
Frekar líklegt 
Frekar ólíklegt 
Mjög ólíklegt 
Veit ekki 

 
  



Rannsóknamiðstöð Háskólans á Bifröst 

134 
 

Þeir sem  spurðir sem segja það mjög eða frekar líklegt eða þeir nýti sér rútuþjónustu á milli Sauðár-
króks og Hóla 

76. Hvaða heimilismaður væri líklegur til að nota daglega rútuþjónustu á milli Sauðárkróks og Hóla? 
(Vinsamlegast merktu við allt sem við á). 

Ég sjálf/ur 
Maki minn 
Barn / börn mín, hversu mörg þeirra? _____ 
Annar heimilismaður, hversu margir? ______ 
Veit ekki 

 
 Allir spurðir 
77. Hverja telur þú vera heppilega stærð á grunnskóla talin í fjölda barna í hverjum árgangi? 

(Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika). 

Innan við 10 nemendur í hverjum árgangi 
11 til 15 nemendur í hverjum árgangi 
16 til 20 nemendur í hverjum árgangi 
Meira en 20 nemendur í hverjum árgangi 
Veit ekki 

 
 Þeir spurðir sem búa í Borgarbyggð  
78. Skipting grunnskólahverfa í Borgarbyggð utan Borgarness er með eftirfarandi hætti: Skólahverfi 
Grunnskóla Borgarfjarðar, á Kleppjárnsreykjum og Hvanneyri (Öll Borgarbyggð sunnan Hvítár, frá Árdal og 
Grjóteyri ofan Seleyrar og fram í Húsafell að viðbættum bæjunum Gilsbakka í Hvítársíðu og fram að 
Kalmanstungu og Skorradalshreppur), Skólahverfi Varmalandsskóla (Borgarbyggð norðan Hvítár, ofan 
Einarsness og fram að Bjarnastöðum í Hvítarsíðu og svo langt sem byggð tengir sig til fjalla, í Þverárhlíð og 
Norðurárdal) og Skólahverfi Laugargerðisskóla (Borgarbyggð vestan Hítarár og Eyja- og Miklaholtshreppur) 
Hversu góða eða slæma telur þú skiptingu skólahverfa í Borgarbyggð vera? 

 (Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika). 

Mjög góða 
Frekar góða 
Frekar slæma 
Mjög slæma 
Veit ekki 

 
 Þeir spurðir sem búa í Skagafirði 
79. Grunnskólahverfin í Sveitarfélaginu Skagafirði skiptast í: Grunnskólann austan vatna á Hólum, 
Grunnskólann austan vatna á Hofsósi og Grunnskólann austan vatna á Sólgörðum. Hversu góða eða slæma 
telur þú skiptingu skólahverfa í Sveitarfélaginu Skagafjörður vera? 

(Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika). 

Mjög góða 
Frekar góða 
Frekar slæma 
Mjög slæma 
Veit ekki 
 

Allir spurðir 
80. Ert þú hlynnt/ur eða andvíg/ur því að sameina leikskóla og yngri deildir grunnskóla (t.d. 1 til 4 bekk) 
í einn skóla? 

(Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika). 

Mjög hlynnt/ur 
Frekar hlynnt/ur 
Frekar andvíg/ur 
Mjög andvíg/ur 
Veit ekki 
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 Allir spurðir 
81. Í dreifmennt felst að boðið er upp á kennslu í gegnum fjarfundabúnað, en með slíku fyrirkomulagi 
geta tveir eða fleiri aðilar samnýtt krafta sína sem kennarar eða leiðbeinendur. Ef boðið væri upp á 
dreifmennt fyrir fullorðna í gegnum fjarfundabúnað í sveitarfélaginu þínu, hversu líklegt eða ólíklegt er að þú 
myndi nýta þér slíkt nám?  

(Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika). 

Mjög líklegt 
Frekar líklegt 
Frekar ólíklegt 
Mjög ólíklegt 
Veit ekki 
 

Þeir spurðir sem búa í Borgarbyggð 
82. Ert þú hlynnt/ur eða andvíg/ur því að börn sem sækja grunnskóla á Varmalandi, sæki þess í stað 
grunnskóla á Bifröst?  

(Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika). 

Mjög hlynnt/ur 
Frekar hlynnt/ur 
Frekar andvíg/ur 
Mjög andvíg/ur 
Veit ekki 
 
 
Þeir spurðir sem búa í Borgarbyggð 

83. Ert þú hlynnt/ur eða andvíg/ur því að börn sem sækja grunnskóla á Hvanneyri, sæki þess í stað 
grunnskóla í Borgarnesi? 

(Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika). 

Mjög hlynnt/ur 
Frekar hlynnt/ur 
Frekar andvíg/ur 
Mjög andvíg/ur 
Veit ekki 
 
Þeir spurðir sem búa í Borgarbyggð 

84. En, ertu þú hlynnt/ur eða andvíg/ur því að börn sem sækja grunnskóla á Hvanneyri, sæki þessi í stað 
grunnskóla á Kleppsjárnreykjum? 

(Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika). 

Mjög hlynnt/ur 
Frekar hlynnt/ur 
Frekar andvíg/ur 
Mjög andvíg/ur 
Veit ekki 
 

Þeir spurðir sem búa í Borgarbyggð 
85. En ert þú hlynnt/ur eða andvíg/ur því að stofnaður væri sjálfstæður grunnskóli á Hvanneyri?  

(Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika). 

Mjög hlynnt/ur 
Frekar hlynnt/ur 
Frekar andvíg/ur 
Mjög andvíg/ur 
Veit ekki 
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Þeir spurðir sem búa í Skagafirði 
86. Ert þú þú hlynnt/ur eða andvíg/ur eftirfarandi staðhæfingum um fyrirkomulag á deildaskiptingu á 
milli svæða sem tilheyra Grunnskólanum austan vatna?  

(Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika í hverjum lið). 

 

 

Allir spurðir 
87. Ert þú sammála eða ósammála því að nauðsynlegt er að hagræða í grunnskólamálum með fækkun 
grunnskóla? 

(Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika). 

Mjög sammála 
Frekar sammála 
Frekar ósammála 
Mjög ósammála 
Veit ekki  

 

Allir spurðir 

88. Ert þú sammála eða ósammála því að nauðsynlegt er að hagræða í leikskólamálum með fækkun 
leikskóla? 

(Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika). 

Mjög sammála 
Frekar sammála 
Frekar ósammála 
Mjög ósammála 
Veit ekki / hef ekki skoðun 

 
 Allir spurðir 
89. Telur þú vera mikla eða litla þörf fyrir að fjölga dagmæðrum í þínu sveitarfélagi? 

(Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika). 

Mjög mikla þörf 
Frekar mikla þörf 
Frekar litla þörf 
Mjög litla þörf 
Enga þörf 
Veit ekki 

 
  

Mjög 

hlynnt/ur

Frekar 

hlynnt/ur

Frekar 

andvíg/ur

Mjög 

andvíg/ur Veit ekki

Að kennsla frá fyrsta og upp í fjórða bekk verði

eingöngu í grunnskólunum á Hólum og á

Sólgörðum og að kennsla frá fimmta til tíunda

bekkjar verði eingöngu á Hofsósi?

□ □ □ □ □

Að kennsla frá fyrsta og upp í fjórða bekk verði

á Sólgörðum, kennsla fimmta til tíunda bekkjar

á Hofsósi og kennsla fyrsta til sjöunda bekkjar

á Hólum?

□ □ □ □ □

Óbreytt fyrirkomulag á deildaskiptingu í grunn-

skólunum. □ □ □ □ □
Annars konar breytingu á deildaskiptingu í

grunnskólunum. □ □ □ □ □
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 Allir spurðir 
90. Býrð þú í eigin/n húsnæði, í leiguhúsnæði, í fríu húsnæði eða annars konar húsnæði? 

(Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika). 

Bý í eigin/n húsnæði 
Bý í leiguhúsnæði 
Bý í fríu húsnæði 
Bý í annars konar húsnæði 
Veit ekki 
 
Allir spurðir 

91. Hversu vel eða illa gengur þér að jafnaði að ná endum saman fjárhagslega í hverjum mánuði? 
(Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika). 

Mjög vel 
Frekar vel 
Frekar illa 
Mjög illa 
Veit ekki 
 

Allir spurðir 
92. Ert þú í námi? 

(Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika). 

Já 
Nei 
Veit ekki 

 
Þeir spurðir sem eru í námi  

93. Í hvaða námi ert þú? 
(Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika). 

Í framhaldsskóla / fjölbrautarskóla 
Í háskólanámi 
Í öðru námi 
Veit ekki 

 
Þeir spurðir sem eru í framhaldsskóla  

94. Ert þú í Menntaskóla Borgarfjarðar, Fjölbrautarskólanum á Sauðárkróki eða í öðrum framhaldsskóla? 
(Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika). 

Í Fjölbrautarskólanum á Sauðarkróki 
Í Menntaskóla Borgarfjarðar 
Í öðrum framhaldsskóla 
Veit ekki 

 
Þeir spurðir sem eru í háskóla  

95. Ert þú í Háskólanum á Bifröst, Landbúnaðarháskólanum á Hvanneyri, Háskólanum á Hólum eða í 
öðrum háskóla? 

(Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika). 

Í Háskólanum á Bifröst 
Í Landbúnaðarháskólanum á Hvanneyri 
Í Háskólanum á Hólum 
Í öðrum háskóla 
Veit ekki 
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 Þeir spurðir sem eru í háskólanum á Hólum, Bifröst eða Hvanneyri 
96. Myndir þú vilja eiga kost á því að búa áfram á eða í námunda við háskólasvæðið að útskrift lokinni? 

(Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika). 

Já 
Nei 
Veit ekki 
 

Þeir spurðir sem eru í háskólanum á Hólum, Bifröst eða Hvanneyri  
97. Stefnir þú að því að búa áfram á eða í námunda við háskólasvæðið, flytja þig til innan 
sveitarfélagsins eða að flytja út fyrir sveitarfélagið að útskrift lokinni? 

(Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika). 

Stefni að því að búa áfram á eða í námunda við háskólasvæðið 
Stefni að því að flytja mig til innan sama sveitarfélags 
Stefni að því að flytja út fyrir sveitarfélagið 
Veit ekki 

 
Þeir spurðir sem stefna að því að flytja af svæðinu  

98. Hver er helsta ástæða þess að þú stefnir að því að flytja af svæðinu? 
(Vinsamlegast skráðu svar). 

_______________________________________________________________________________ 
 

Þeir spurðir sem stefna að því að búa á svæðinu  
99. Hver er helsta ástæða þess að þú stefnir að því að búa í sama sveitarfélagi? 

(Vinsamlegast skráðu svar). 

_______________________________________________________________________________ 

 

Bakgrunnsspurningar 
 
 Allir spurðir 
100. Hver er hjúskaparstaða þín? 

(Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika). 

Gift / kvæntur 
Í sambúð 
Fráskilin/n 
Einhleyp/ur, hef/ur aldrei verið í sambúð eða hjónabandi 
Ekkja / ekkill 
Veit ekki 

 
 Allir spurðir 
101. Hvaða ár ertu fædd/ur 

(Vinsamlegast skráðu ár). 

Fæddur árið: 19__ 
 
 Allir spurðir 
102. Hvort ertu karl eða kona?  

(Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika). 

Karl 
Kona 
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Allir spurðir 
103. Ert þú í launuðu starfi þessa dagana? 

(Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika). 

Já 
Nei 
Veit ekki 

 
Þeir spurðir sem spurðir sem eru ekki í launuðu starf 

104. Ert þú heimavinnandi, í námi, öryrki, atvinnulaus, í fæðingarorlofi, frá vinnu vegna veikinda, í fríi eða 
hætt(ur) að vinna vegna aldurs? 

(Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika). 

Atvinnulaus; í hve margar vikur: ______ 
Frá vinnu eða hætt(ur) að vinna vegna veikinda 
Í fríi 
Í fæðingarorlofi 
Hætt(ur) að vinna vegna aldurs 
Námsmaður 
Heimavinnandi 
Öryrki 
Veit ekki 

 
Þeir spurðir sem spurðir sem eru í vinnu, atvunnulausr, frá vinnu eða hætt/ir að vinna vegna veikinda, í 

fríi, í fæðingarorlofi eða hætt/ir að vinna vegna aldurs 
105. Hver af eftirfarandi flokkum telur þú að lýsi best aðal stafi þínu?  

(Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika. Ef þú ert hættur að vinna eða í fríi vegna veikinda, vinsamlegast merktu þá við það 
starf sem þú varst í síðast). 

Kjörnir fulltrúar, æðstu embættismenn, forstjórar stórra fyrirtækja 
Sérfræðingar (störf sem krefjast háskólamenntunar, t.d. hjúkrunarfræðingar, kennarar og 
arkitektar). 
Tæknar og sérmenntað starfsfólk (t.d. sjúkraliðar, læknaritarar og tækniteiknarar) 
Skrifstofufólk 
Þjónustu- sölu - og afgreiðslufólk 
Bændur og sjómenn 
Iðnaðarmenn og sérhæft starfsfólk við iðnað 
Véla- og vélgæslufólk 
Ósérhæft starfsfólk (t.d. verkafólk í fiskvinnslu, ræstingar og byggingaiðnaði) 
Annað; hvað: _______________________________ 
Veit ekki 

 
Allir spurðir 

106. Hvert er hæsta stig menntunar sem þú hefur lokið? 
(Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika). 

Grunnskólaprófi eða sambærilegu 
Starfsnámi, öðru en iðnnámi (t.d. sjúkraliðanámi, námi í lögregluskóla) 
Iðnnámi (t.d sveinsprófi, meistaraprófi) 
Bóklegu framhaldsnámi (t.d. stúdentsprófi, verslunarprófi) 
Sérskólanámi á háskólastigi (t.d. kennaraprófi ekki B.Ed., myndlistarnámi) 
Háskólagráðu í grunnnámi (t.d. B.A., B.S., B.Ed. o.s.frv.) 
Háskólagráðu á framhaldsstigi (t.d. M.A., M.Sc., Ph.D. o.s.frv.) 
Öðru nám; hverju þá? _______________________________________________ 
Veit ekki 

 
 Allir spurðir 
107. Hvað eru heimilismenn margir á þínu heimili, að þér meðtaldri/meðtöldum?  

(Vinsamlegast skráðu fjölda heimilismanna). 

Fjöldi heimilismanna: ____ 
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 Þeir spurðir þar sem eru fleiri en einn í heimili 
108. Hvað búa mörg börn á heimili þínu sem eru undir 18 ára? 

(Vinsamlegast skráðu fjölda barna. Ef ekkert barn undir 18 ára býr á þínu heimili, skráðu þá 0). 

Fjöldi barna: ____ 
 
 Allir spurðir 
109. Hvað ert þú með að jafnaði í heildarlaun á mánuði fyrir skatt, svona um það bil? 

(Vinsamlegast skráðu heildarlaun í heilum tölum, t.d. 250.000). 

Heildarlaun: ________________ 
 
           Þeir spurðir þar sem spurðir sem eru giftar/kvæntir eða í sambúð 
110. Hverjar eru samanlagðar tekjur þín og maka þíns að jafnaði á mánuði fyrir skatt, svona um það bil? 

(Vinsamlegast skráðu samanlagðar tekjur í heilum tölum, t.d. 330.000). 

Samanlagðar tekjur: ________________ 
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Viðauki II 
 

 

1-10 bekkur á Hólum, eða að öðrum kosti að auka metnað í kennslu á Hofsósi.

1-6 bekk á Hólum og Sólgörðum og eingöngu 7-10 bekk á Hofsósi.

1-6 bekk á Sólgörðum og á Hólum  7-10 bekk eingöngu á Hofsósi.

Ekki að keyra yngri en 4 bekk lengra en mögulega þarf, kannski að allir fari í 

Hofsós frá 5 bekk.

Ég vil sjá það að skólarnir sjái um kennslu í 1-7 bekk hver fyrir sig og 8-10 bekkur 

fari á Sauðárkrók.

Fá 1-10 bekk á Hólum eða hafa frjálst val í Varmahlíðarskóla, ekki að ég neyðist til 

að senda barnið mitt í Hofsós,Hofsós er ekki skóli  sem hefur áhyggjur af börnum 

úr sveit, þau eru td. læst úti í hádeginu þar.

Hvert barn sæki þann skóla sem er næst. við búum í 5 mín. fjarlægð frá Hólum og 

hún þarf að fara 25 km. í Hofsós þ.e. 50 km á dag í og úr skóla.

Í lagi að senda eldri börnin þau sem eru komin í 6. og 7. bekk.

Já ég vil óbreytt fyrirkomulag á grunnþjónustu skólanna.Ung börn eiga ekki að 

þurfa að ferðast í rútu þegar engin ástæða er til. Grunnskólalög kveða á um þetta.

Kennsla yngri barna í nærumhverfi og unglingastigs á Sauðárkróki.

Kennslu 1-7 bekkjar á Hólum.  Eldri börn á Hofsósi.

Til greina kæmi að sameina allan skólann á Hofsósi.

Velti fyrir mér hvort betra væri að senda börnin á Sauðárkrók en Hofsós (jafnlangt 

frá Hólum á báða staði), þegar þau verða komin í 9.bekk. Hafa þau uppí 8 bekk á 

Hólum.

Vill að Hólar fái aftur 1-9 bekk eins og einu sinni var og að bæta við 10 bekk, mér 

er alveg sama hvernig Hofsós eða Sólgarðar hafa þetta ,en börn sem eru í 

skólahverfi Hóla eru jafnmörg ef ekki aðeins fleiri en börn semeru í Hofsóshverfi, 

en sveitastjórnin vill bara  reyna að efla Hofsós,kanski skiljanlegt þar sem 

húsnæðið er stórt,en ef hægt er að byggja nýjan leikskóla á Sauðárkrók og leggja 

annan  niður þar þá hljóta að vera til peningar fyrir okkur hin líka, þetta er jú 

sameinað sveitafélag.

Það má alls ekki fara neðar en 8. bekk að börnin þurfi að fara á Hofsós frá Hólum í 

skólann.

Það má alls ekki fara neðar í aldri með akstur milli svæða.

Þetta er erfið spurning þar sem hún er algjörlega háð eftirspurn um skólavist í 

Hólaskóla.   Ég tel það ekki gott ef deildir innan grunnskólans eru of litlar og 

nemendur fá t.a.m. ekki félaga við hæfi auk þess sem kennsluaðferðir eru 

takmarkaðar við nemendafjölda. Óskastaðan væri að efla Gr. að Hólum þar sem 

að það hefði jákvæð áhrif á áhuga fjölskyldufólks að stunda nám við háskólann.


