
Öryggishandbókin er byggð á Vinnuvísum sem er greinandi 
hjálpartæki Vinnueftirlitsins. Öryggishandbók þessa unnu Hildur 
Jóhannesdóttir skólastjóri, Jörgen Bendt Pedersen umsjónarmaður 
fasteigna og öryggisvörður, Guðlaug Ásgeirsdóttir leikskólakennari og 
öryggistrúnaðarmaður, Helena Katrín Hjaltadóttir öryggisvörður 
UTM - REYKJAVÍK | [HEIMILISFANG FYRIRTÆKIS] 

Öryggishandbók 
Dalskóla 
UNNIN VETURINN 2018 - 2019 

 

  



 

  

 

Áætlun um öryggi og hollustuhætti 
 

Tilgangur með gerð skriflegrar áætlunar um öryggi og heilbrigði í Dalskóla – leikskóla, 

grunnskóla og frístundahluta er að fyrirbyggja og draga úr áhættu á slysum, óhöppum, álagi, 

vanlíðan og heilsutjóni sem starfsfólk getur orðið fyrir við störf sín.   

Skrifleg áætlun um öryggi og heilbrigði felur í sér sérstakt áhættumat sem unnið er af 

öryggisnefnd Dalskóla, áætlun um heilsuvernd og forvarnir sem í samræmi við niðurstöður 

áhættumatsins leiða til úrbóta og eftirfylgni að úrbótum loknum.   

Með áætlun um öryggi og heilbrigði í Dalskóla viljum við tryggja sem best vellíðan allra 

okkar starfsmanna. Áætluninni skal framfylgja í daglegri starfsemi skólans þannig að 

vinnuverndarstarfið sé órjúfanlegur þáttur starfseminnar.  

Árangur af hinu kerfisbundna áhættumati verður metinn reglulega í samráði við  

öryggisnefnd skólans og úrbætur gerðar eftir því sem niðurstöður árangursmatsins gefa 

tilefni til.  

Áætlunin um öryggi og heilbrigði verður  gerð aðgengileg á heimasíðu og innra neti skólans.    

Kaflaheitin hér á eftir taka mið af gátlista um VINNUUMHVERFISVÍSI SKÓLA . 

 

 

 

 

 



Efnisþáttur Athugasemdir/skýringar Tímaáætlun 
ferla/úrbóta 

Vinnuverndarstarf - almennt 
Kerfisbundið vinnuverndarstarf fer fram í skólanum. Í 
skólanum starfar öryggisnefnd sem í eru tveir öryggisverðir 
Jörgen Bendt Pedersen og Helena Katrín Hjaltadóttir og tveir 
öryggistrúnaðarmenn Guðlaug Ásgeirsdóttir og Bryndís Ásta 
Ágústsdóttir. Tveir fulltrúar hafa sótt námskeið fyrir 
öryggisnefndir en tveir fulltrúar eiga eftir að fara á 
námskeið.  
 
Áhættumat hefur verið unnið fyrir öll svæði í skólanum. 
Árlega bæst við húsnæðið í formi lausra kennslustofa sem 
vinnueftirlitið hefur tekið út. 
 
Nýtt húsnæði tekið í notkun húsnæði haustið 2019 sem ekki 
hefur verið tekið út af hálfu vinnueftirlits og 
heilbrigðiseftirlits. Unnið verður að úrbótum jafnóðum og 
úttektin fer fram í samvinnu við byggingaraðila og 
Reykjavíkurborg.  
 
Öryggisnefnd fundar óreglulega, þétt í kjölfar úttekta.  
 
Starfsfólk er hvatt til þess að stunda líkamsrækt, Dalskóli er 
heilsueflandi skóli , borgin styrkir starfsmenn með 
samgöngusamningum og hópurinn tekur þátt í heilsueflandi 
átökum eins og hjólað í vinnuna, heilsuleikum 
Reykjavíkurborgar. Öðru hvoru hafa verið starfræktir 
gönguhópar. Hollt mataræði í boði. Starfsmenn eiga kost á 
hugleiðslu einu sinni í viku. 
 
 
 
Mikilvægt er að huga að samstarfi við verktaka s.s. 
mötuneyta sem verða tvö, annað við leikskólabyggingu og 
hitt við nýja skólabyggingu.  Aðkoma birgja verður og er góð 
í báðum húsum.  
 
Framtíðar ræstingaraðstaða er ekki tilbúin í nýja hlutanum, í 
eldri hluta er þröngt um þá aðstöðu og erfitt um vik að 
bæta, en slíkt er í skoðun.   
 
 
Regluleg fræðsla um vinnuvernd 
 
 
Fræðsla um raddbeitingu og notkun hljóðnema 
 
 
Huga þarf áfram að sveigjanlegu starfsumhverfi fyrir 
þungaðar konur, t.d. getur þurft að færa fólk til í starfi til að 
lágmarka áhættu svo sem vegna burðs, útiveru á hálu 
undirlagi, að bogra yfir vöskum o.þ.h.   
 
Unnið með vinnuslys samkvæmt reglum og lögum. 
 

 
 
 
 
 
 
Tveir öryggisnefndar 
fulltrúar vantar fræðslu. 
 
 
28 lausar kennslustofur 
verða fjarlægðar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mjög næringarríkur og 
fjölbreyttur salatbar með 
öllum mat. Vatnsvélar. 
Kaffibrauð og álegg alla 
morgna ásamt góðum 
ávaxtadrykkjum. Þrjár 
nuddvélar í boði 
 
 
 
Bráðabirðga mötuneyti í 
lausum skála. 
Góð mataraðstaða 
starfsmanna í nýja skóla 
 
 
Vantar að hækka 
þvottavélar í eldri 
leikskólahluta 
 
 
 
 
Ný stór opin kennslurými 
 
 
 
Ungu starfsmannahópur, 
mikið um þungaða 
starfsmenn. 

 
 
 
 
 
 
Haust 2019 
 
 
 
Sumar 2019 
 
 
 
Haust 2019 
 
 
 
 
 
 
Samgöngusamningar 
við ráðningar. 
 
Heilsuefling kynnt 
við ráðningar, auk 
hlunninda. 
 
 
 
 
Nem fá nýtt 
mötuneyti áramót 
2019-2020 
 
 
Haust 2020 
 
Vor 2019 (komið) 
 
 
Árlega 
 
 
Áramót 2020 í 
grunnskólahluta 
 
 
 
einstaklingsmiðað 
 



Hollustuhættir  

Vinnurými  
Vinnurými starfsfólks í leikskólabyggingu byggðri 2010 er 
hugsað fyrir fjóra starfsmenn í einu. Það er á mörkunum að 
það dugi starfseminni. Viðhaldi hefur verið vel sinnt frá 
upphafi.  
 
Ljósritunarvélar og móðurtölvur eru í viðeigandi rými.  Í 
lausum kennslustofum hafa starfsmenn sameiginlegt 
skrifstofu- og vinnurými. Þar eru skrifborð fyrir 18 
starfsmenn og 14 þeirra hafa eigin vinnustöð.  
 
Í nýbyggða skólanum er bráðabirgða aðstaða til vinnu í góðu 
herbergi, þar vinna sex kennarar með eigin vinnuaðstöðu, 
aðrir starfsmenn hafa skrifstofur og/eða vinnuaðstöðu á 
kennslusvæði. 
 

 

 
 
 
Útbúa fundarherbergi til að 
lágmarka álag í 
vinnuherbergi 
 
 
 Sérstakt ljósritunar og 
móðurtölvurými verður í 
nýrri byggingu 
 
 
 Varanleg ný vinnusvæði í 
smíðum í nýrri 
skólabyggingu 
 

 
 
 
Vor 2019 
 
 
 
 
Haust 2019 
 
 
 
 
 
Haust 2019 
 
 
 

Hollustuhættir  

Kaffistofur 
Í leikskólabyggingu byggðri 2010 er góð aðstaða til hvíldar, 
samveru og snæðings fyrir starfsmenn.  
 
Í lausum kennslustofum (27 talsins) er þokkaleg kaffiaðstaða 
með góðum sófum og mataraðstöðu.  
 
Í Móa nýjasta hluta skólans tekinn í notkun 2016 er 
bráðabirgða aðstaða til hvíldar fyrir starfsmenn, þar er 
ekkert mötuneyti og fara starfsmenn á milli húsa líkt og 
nemendur til þess að borða. 

 
 
 
 
 
 
Verður fjarlægt 
 
 
Er í smíðum 

 
 
 
 
 
Sumar 2019 
 
 
 
Haust 2019 



Hollustuhættir 

Inniloft  
Hita- og rakastig er mjög mismunandi eftir staðsetningu í 
skólanum.  

Leikskólabygging 
Í leikskólabyggingu er gott loft, þó er það þannig að sólin 
hitar mikið suðurgluggana á efri hæð. Sólargluggatjöld eru 
nýtt til að tempra hitann. Í byggingunni er sjálfvirk 
hitastýring sem stýrist af lofthita að utan.  Loftræsting er 
hreinsuð einu sinni á ári. Þrif eru í góðu lagi.  

Lausar kennslustofur. 
Keyptar hafa verið viftur í nokkrar lausar skólastofur og 
vinnuaðstöðu starfsmanna. Heilbrigðiseftirlit hefur árlega 
skoðað lausu kennslustofurnar og loftgæðin þar og 
athugasemdir hafa kallað á viðgerðir. Húsnæðið er hvorki 
gott né aðlaðandi, músagangur, raki, dúandi gólf. Áhersla er 
lögð á góða loftun alla daga. 

Nýi skólinn – MÓI 
Afar gott loft virðist vera í Móanum. Tók nokkurn tíma að 
stilla kerfið, þar sem verið er að taka það í notkun í áföngum. 
Kerfið lætur vita um allar bilanir. 
 

Þrif 
Dagleg þrif hafa verið góð, í öllum skólanum. Þrif á svæðum 
sem ekki tilheyra daglegu útboði DAGAR ehf. hafa verið 
ófullnægjandi, ryk- og pappírssöfnun. Dagar mun áfram þrífa 
leikskólahluta skólans, en grunnskólahlutinn hinn nýi verður 
þrifinn á okkar vegum. 
 
Notkun tóbaks og áfengis er stranglega bönnuð í húsnæði 
skólans og á skólalóð.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Húsnæðið verður fjarlægt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Endurskipulagt með 
tilkomu nýs skólahúsnæðis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumar 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haust 2019 



Hollustuþættir 

Efni og efnaáhrif  
Varasöm og hættuleg efni eru ávallt geymd í læstum 
skápum. Neyðarsturta verður ekki í raungreinastofu en 
hjúkrunarrýmið liggur við hliðina og eru fjögur skref þangað í 
sturtu.  
Ekki eru sérstakar sturtur fyrir starfsmenn en í framtíðinni 
verðu sundlaug innanhúss með góðri aðstöðu.   
  

Lýsing  
Lýsing er nokkuð góð í skólanum bæði m.t.t. dagsbirtu og 
raflýsingar.  
  

Hávaði  
Hávaði er jafnan ekki vandi í skólanum. Þó getur hávaði 
orðið nokkur í matsölum nemenda. Fáum nýjan matsal um 
áramót 2019-2020 
 
Þá þarf einnig að huga að hávaða í íþróttasal og sundlaug. 
Starfsmenn skulu reyna að draga úr hávaða eins og kostur er 
og stuðla að því að þær ráðstafanir sem gerðar eru til að 
draga úr hávaða komi að notum.  
  
 

 
 
 
Öll efni eru komin í læstar 
geymslur   - verið að 
yfirfara nýja húsið 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nýta raddmagnara hefur 
reynst vel. Endurómun í 
Fylkishöll er mikil, salurinn 
er hólfaður niður. Mikill 
hávaði í innilaug Árbæjar og 
ætti vinnueftirlitið að gera 
þar alvarlegar 
athugasemdir – lausn ekki í 
okkar höndum 
 

 
 
Haust 2019 

Hollustuhættir 

Verkstöður – líkamlegt álag  
Leitast er við að einstaklingsmiða eins og hægt er: skrifborð, 
stóla, skjávinnu, standborð, gólfkolla ofl. 
Léttitæki eru til staðar til að bera létta hluti milli staða s.s. 
hjólaborð.  

 
2019 var fyrirlestur fyrir 
leikskólahluta. 
Nýr hópur skólaliða fær 
fræðslu um líkamsbeitingu. 
 
 

 
 
 2019-2020 

Vinnuaðstaða við kennslu og uppeldi í leik, grunn og frí Í ágætum farvegi – 
einstaklingsmiðun eftir 
kostum 

 



Félags- og andlegur aðbúnaður 
Samkv. starfsmannakönnun Reykjavíkur og matsfundum í 
Dalskóla eru menn ánægðir með stjórnun skólans. Fá hrós 
frá yfirmönnum og  segja að stjórnendur sýni starfi þeirra 
áhuga og veiti nauðsynlegan stuðning. (sjá 
starfsmannakönnun Rvík) 
 
Athafnafrelsi og starfsþróun: Starfsfólks telur sig hafa 
tækifæri til að hafa áhrif á ákvarðanir innan skólans. 93% 
starfsfólks finnst að það hafi kost á að þróa sig í starfi.  
 
Samskipti og upplýsingaflæði: 88% starfsfólks er ánægt með 
upplýsingagjöf skólans. 97% segjast líða vel í vinnunni. 97% 
segjast eiga jákvætt og árangursríkt samstarf við vinnufélaga 
sína. 97% segja að það ríki góður starfsandi á vinnustaðnum 
og enginn er ósammála þeirri fullyrðingu. 
(Stafsmannakönnun borgarinnar) 
 
Vandamál og erfiðir nemendur: 86% starfsfólks segir að 
tekið sé á málum nemenda þannig að slíkt leiði til lausna 
innan hóflegs tíma. 74% eru ánægðir með þau úrræði sem 
skólinn hefur fyrir nemendur með náms- og hegðunarvanda. 
86% telja að skólinn taki á þeim eineltismálum sem upp 
koma.  
 
Vinnutími: Samkvæmt úttekt á starfsumhverfi kennara þá 
upplifa kennarar og starfsfólk skóla mikið álag. Ætíð þarf að 
huga að vinnuálagi og greina í hverju það felst 
 
Endur- og símenntun: Skipulögð endurmenntunaráætlun er 
til staðar í stofnuninni og kallað er eftir hugmyndum og 
tillögum frá starfsfólki þar um. Ákveðið samstarf er skipulagt 
milli umsjónarkennara, fag- og sérkennara. Fastir fundir eru 
haldnir þar sem þekkingu er miðlað milli starfsfólks.   
 
Skólinn býður upp á  inflúensusprautur í samv. við Vinnuv. 
Skólinn er með nuddpúða 
Skólinn býður vikulega upp á hugleiðslu 
 

  
Árlegar 
starfsmannakannanir hjá 
Reykjavíkurborg 
 
 
 
Tvisvar á ári heldur skólinn 
matsfundi með öllum 
starfsmönnum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Óæskilega hegðun og 
mistakahegðun veldur álagi 
í starfi. 
 
 
 
Stefna um bundna viðveru 
er álag fyrir sumar, vildu 
geta hvílt sig eftir kennslu 
og komið svo að vinnu síðar 
 
Til að létta á bundnu álagi 
er skipulagður fundartími á 
vegum stjórnanda aðeins 
120 mín á viku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vinnuferlar í nýju 
húsi í smíðum haust 
2019 
 
 
 
Stefna borgarinnar, 
en verið að leita 
lausna að létta á 
álagi  

Vandamál og erfiðir nemendur: 
Skólinn er með öflugt stoðteymi – leitast við að stíga inn í öll 
mál sem kennarar kalla eftir 
 

Nemendaverndarráðsfundir 
1 x í viku 
Stoðfundir 
Jákvæður agi 
Skýr hegðunarviðmið 

 

Sorp 
Bæta þarf að- og fráflæði sorps og matar til og frá skólanum. 
Mikið líkamlegt álag varðandi Sorp þarf að fara langar leiðir 
með þunga vagna og stóra gáma 
 
 
 

 
Verður fullnægjandi haustið 
2020 
 

 
Allt of mikil 
líkamlega vinna fyrir 
starfsfólk 

Aðkoma gangandi vegfarenda er 100 metrar frá bílastæðum 
og öryggi gott 

Hiti í gönguleiðum  

Vöruaðkoma ekki tilbúin  Haust 2020 

Umferðarleiðir innandyra verða tilbúnar um áramót ófullnægjandi Áramót 2020 

Öryggismerkingar klárar - innanhúss   



Allar neyðaráætlanir Uppfærðar árlega  

Brunaæfingar og uppfærsla á rýmisáætlun Haldnar árlega – þarf að 
uppfæra öll gögn í nýju húsi 

Nóv 2019 

Aðkoma barna að skóla – og öryggi á leið til og frá skóla Við teljum hana afar 
hættulega. Höfum haft 
samband við SFS og 
lögreglu, erum í sambandi 
við foreldrafélag 

Úrbætur ekki í 
sjónmáli. 
Skólinn er byggður á 
öðrum stað en 
skiplag hverfis 
miðaði við. 

Skyndihjálparbúnaður Til staðar – plástrar og 
grysjur í öllum 
kennslustofum. 
Sjúkrakassar hjá ritara, 
hjúkrunarfræðingi og 
kaffistofum. 

Ábyrgð hjúkrunarfr. í 
samvinnu v. húsvörð 

Skólalóð leikskólahluta 
 
 
Skólalóð grunnskólahluta 

Telst ekki örugg fyrir 2ja ára 
börn og yngri 
 
Telst örugg 

Vor 2020 

 

 

Dalskóla 20. maí 2019 

fh Öryggisnefndar Dalskóla 

Hildur Jóhannesdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 


