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Hlutverk Sprotasjóðs 
 

Samkvæmt 15. gr. laga nr. 90/2008 um leikskóla, 34. gr. Laga nr. 91/2008 um grunnskóla og 

53. gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla hefur verið stofnaður Sprotasjóður sem styður við 

þróun og nýjungar í skólastarfi í leik- grunn- og framhaldsskólum í samræmi við stefnu 

stjórnvalda og aðalnámskrá viðkomandi skólastiga. Sjá nánar um hlutverk sjóðsins í reglugerð 

hans Nr. 242/2009. 

Stjórn Sprotasjóðs á úthlutunarárinu 2010-2011 

 

Vinna við úthlutunarárið hjá Sprotasjóði hófst í mars að þessu sinni en í framtíðinni verður 

miðað við að úthlutað verði úr  sjóðnum á vorönn ár hvert. 

Mennta- og menningamálaráðherra skipaði við stofnun sjóðsins stjórn hans til fjögurra ára og 

var stjórn sjóðsins því óbreytt frá fyrra úthlutunarári.  

Stjórn Sprotasjóðs var þannig skipuð: 

 Aðalmenn: 

 Sigurjón Mýrdal, kt. 121149-4519, formaður, án tilnefningar 

 Rósa Gunnarsdóttir, kt. 130669-4179, án tilnefningar 

 Elna Katrín Jónsdóttir, kt. 211054-5229, tilnefnd af Kennarasambandi Íslands 

 Svandís Ingimundardóttir, kt. 050860-5589, tilnefnd af Sambandi íslenskra     

sveitarfélaga 

 Finnur Friðriksson, kt. 231072-5279, tilnefndur af Samstarfsnefnd háskólastigsins. 

  

Varamenn: 

 Björg Pétursdóttir, kt. 070961-5559, varaformaður, án tilnefningar 

 Guðni Olgeirsson, kt. 221158-5479, án tilnefningar 

 Eiríkur Jónsson, kt. 060751-2779, tilnefndur af Kennarasambandi Íslands 

 Guðfinna Harðardóttir, kt. 140367-4949, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga 

 Anna Kristín Sigurðardóttir, kt. 050857-3609, tilnefnd af Samstarfsnefnd 

háskólastigsins. 

http://www.althingi.is/altext/stjt/2008.090.html
http://www.althingi.is/altext/stjt/2008.091.html
http://www.althingi.is/altext/stjt/2008.092.html
http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=b3a760c5-ae00-44b8-9cde-d28eec0ab0c1
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Umsýsluaðili 

Þann 1. júlí 2009, gerði mennta- og menningarmálaráðuneytið samning við RHA- Rannsókna- 

og þróunarmiðstöð Háskólans á Akureyri um umsýslu og umsjón Sprotasjóðs til 3ja ára, 

byggðan á tilboði sem RHA setti fram 14. apríl 2009.   

Starfsemi Sprotasjóðs á úthlutunarárinu 2010-2011 

Stjórn sjóðsins lagði til, í samstarfi við mennta- og menningarmálaráðherra, að áherslusvið 

sjóðsins fyrir úthlutunarárið 2010-2011 yrðu eftirfarandi: 

 Tengsl skólastarfs og grenndarsamfélags út frá hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar. 

 Nemendur á mörkum skólastiga: Nám og kennsla 

 Velferð í skólastarfi. 

 

Auglýsing um styrkumsóknir var send út af ráðuneytinu  helgina 20-21 mars. til birtingar í 

dagblöðum. Auglýsingin var einnig sett inn á vef ráðuneytisins  og inn á vefrit mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins. Einnig var send út tilkynning til allra leik-, grunn- og 

framhaldsskóla  og vakin athygli á sjóðnum. Umsækjendum var gert að sækja um á rafrænu 

formi á umsóknavef Stjórnarráðsins á vefslóðinni umsokn.stjr.is og var umsóknarfrestur til 

10. maí 2010.  

 

Úthlutun Sprotasjóðs 2009-2010 

 

Samtals bárust 128 umsóknir til Sprotasjóðs  og heildarupphæðin sem sótt var um til sjóðsins 

var rúmlega 252 millj.kr.  Stjórn sjóðsins gerði tillögur til menntamálaráðherra og ráðherra 

ákvað að tillögu stjórnar, að veita styrki til 47 verkefna að upphæð  44.780.000 millj. kr. Í 

töflu 1. má sjá hvernig styrkirnir dreifðust milli skólastiga og landshluta.   

 

 

  

https://umsokn.stjr.is/web/index.html
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Tafla 1. Dreifing styrkja milli skólastiga og landshluta: 

 Reykja-

vík 

SV. 

land 
V-land 

Vest-

firðir 

N-

land 

Austur-

land 

Suður-

land 

SA. 

land 
Upphæð Fjöldi 

Leik-

skólar 

1 3 1    3  3.900.000 8 

Grunn-

skólar 

12 4 1 1 3 1 3  18.430.000 25 

Framh.-

skólar 

3 2   2   1 11.500.000 8 

Þvert á 

skólastig* 

 1   3 1 1  10.950.000 6 

Alls         44.780.000 47 

*Allar umsóknir sem eru þvert á skólastig fela í sér samstarf milli leikskóla og grunnskóla. 

 

Verkefni sem hlutu styrk úr Sprotasjóði 2010-2011 
Í töflu 2 má sjá yfirlit yfir þau verkefni sem hlutu styrk fyrir úthlutunarárið 2010-2011. 

Tafla 2. Verkefni sem hlutu styrk fyrir skólaárið 2010-2011. 

Framhaldsskólar Samtarfsstofnanir/skólar Heiti verkefnis 

Úthlutun í 

krónum 

Borgarholtsskóli Íslensk nýorka ehf. Viðhald nýorkubifreiða 1.800.000 

Framhaldskólinn í 

Mosfellsbæ 

Háskóli Íslands,  

Landvernd-Skólar á grænni grein 

Einstaklingsmiðað nám í 

umhverfisfræði og dönsku við 

Framhaldskólann í Mosfellsbæ 

2.200.000 

Fjölbrautaskólinn í 

Garðabæ 

 Framhaldsstyrkur vegna 

hönnunar- og markaðsbrautar 

1.000.000 

Framhaldsskólinn í 

Austur-

Skaftafellsýslu 

Nýsköpunarmiðstöð, 

Háskólasetrið á Hornafirði, 

Menningarmiðstöð Hornafjarðar, 

Sveitarfélagið Hornafjörður 

FAS og grenndarsamfélagið 1.500.000 

Menntaskólinn á 

Tröllaskaga 

 Úrgangslist 500.000 

Fjölbrautaskólinn í 

Breiðholti 

 Námsver í FB- aukinn stuðningur 

við nemendur 

2.500.000 

Menntaskólinn á 

Akureyri 

 Ísland 2.000.000 

Borgarholtsskóli 

 

 

 

 Diplómanám í margmiðlun 2.500.000 
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Grunnskólar Samtarfsstofnanir/skólar Heiti verkefnis 
Úthlutun í 

krónum 

Hvassaleitisskóli Barnaskólar á Eyrarbakk, 

Stokkseyri og Vatnsendaskóli 

Bærinn minn/hverfið mitt 800.000 

Korpuskóli Vikurskóli, Engjaskóli,  

Borgarskóli, Rimaskóli, 

Klébergsskóli, Kjalarnes, 

Foldaskóli, Hamraskóli, 

Húsaskóli 

L-9 Lestur í Grafarvogi 900.000 

Giljaskóli Háskólinn á Akureyri Stoðþjónusta og námsver 

Giljaskóla 

250.000 

 

 

Háteigsskóli Universitetet í Stavanger, Að auka orðaforða nemenda með 

aðferðum  leiklistar 

700.000 

Hvaleyrarskóli Hraunvallaskóli, 

Skólaþróunarsvið Háskólans á 

Akureyri 

Byrjendalæsi II 1.200.000 

Engidals-  og 

Víðidalsskóli 

 Umhverfismennt og útikennsla 800.000 

Lauganesskóli  Fjölskyldan og heimilisfræði 430.000 

Laugarnesskóli Langholtsskóli, Laugalækjarskóli Rathlaup ný skólaíþrótt 900.000 

Korpuskóli  Þarfasti þjónn nemandans 700.000 

Vogaskóli  Skólamappa-verkferlar í 

forvörnum eineltismála 

1.000.000 

Varmárskóli  Sameinuð stöndum við 500.000 

 

Grundaskóli 

Brekkubæjarskóli,  

Þorpið félagsmiðstöð, 

Akranesdeild rauðakrossins, 

Íþróttafélagið ÍA 

Velferð nemenda 2.000.000 

Breiðagerðisskóli  Listbúðir 250.000 

Vogaskóli  Listnám sem heildstætt nám 500.000 

Hagaskóli  Lesum og skiljum 1.000.000 

Hamraskóli  Heildstætt íslenskunám í 6-7 bekk 500.000 

Hörðuvallaskóli Háskóli Íslands Stærðfræði er skemmtileg- 

viðhorf grunnur að velgengni 

1.500.000 

Salaskóli  Þemavinna í 5-10 bekk 800.000 

Heiðarsskóli  Læsisbrú 900.000 

Hópsskóli Öskjuhlíðarskóli Slökun og skynörvun til að bæta 

líðan og auka námsárangur 

400.000 

Þjórsárskóli Skeiðar- og Gnúpverjahreppur, 

Flúðaskóli 

Þjóðin og skógurinn 500.000 

Grunnskólinn 

Þingeyri 

Grunnskólinn Suðureyri og 

Skólaskrifstofa Sauðárkróks 

Árangursríkir kennsluhættir í 

litlum skólum 

600.000 

Þelamerkurskóli  Virkni og þátttaka 300.000 

Giljaskóli Síðuskóli, Glerárskóli, Leitin að grenndargralinu 700.000 

Hallormsstaðarskóli 

 

 Útiskóli í skóginum 300.000 
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Leikskólar Samtarfsstofnanir/skólar Heiti verkefnis 
Úthlutun í 

krónum 

Leiksskólinn 

Tjarnarsel 

 GETA verkefni-Útinám í 

vettvangsferðum:  

Lýðræðislegri þátttaka 

leikskólabarna í sínu 

nærsamfélagi 

600.000 

Aðalþing 

 

 

 Ljósheimar, þróa kennsluhætti í 

tengslum við vísindi 

900.000 

Leikskólinn 

Urðarhóll 

 Klippimyndir á leikskólastigi 250.000 

Leiksskólinn 

Æskukot 

Háskóli Íslands Milli sjávar og sveita 500.000 

Heilsuleikskólinn 

Háaleiti 

 Félags- og tilfinningaþroski efldur 

með kennsluefninu Stig af stigi 

200.000 

Leikskólinn Árbær  Skapar skólabragur velferð barna? 500.000 

Leikskólinn 

Smárahvammur 

 

 Að þróa námsumhverfi í leikskóla 750.000 

Leikskólinn Teigasel 

 

 Atferlisþjálfun 200.000 

Þvert á skólastig Samtarfsstofnanir/skólar Heiti verkefnis 
Úthlutun í 

krónum 

Hofsstaðaskóli 

Garðabæ 

Leikskólar Garðabæjar, 

Skólaskrifstofa Garðabæjar, 

Bæjarstjórn Garðabæjar, 

Hjálparsveit skáta Garðabæjar, 

Skátafélagið Vífill 

Útikennslumiðstöð leik- og 

grunnskóla í Garðabæ 

1.200.000 

Grunnskóli 

Dalvíkurbyggðar 

Leikskólinn Kátakot, 

Árskógarskóli,  

Leikskólinn Leikbær, 

Töfraheimur stærðfræðinnar 1.500.000 

Naustaskóli Leikskólinn Naustatjörn, 

Glerárskóli, Hrafnagilsskóli 

Jákvæður agi 2.000.000 

Grunnskóli 

Fjallabyggðar 

Leik-, grunn-,tónlistar- og 

menntaskóli Fjallabyggðar 

Heildstæð Olweusaráætlun í 

Fjallabyggð- leikskóli- 

grunnskóli- tónskóli-menntaskóli 

750.000 

Grunnskóli 

Eskifjarðar  

Leik- og grunnskólar 

Fjarðarbyggðar 

Sameiginleg uppeldisstefna leik- 

og grunnskóla í Fjarðarbyggð 

2.500.000 

Grunnskólinn í 

Sandgerði 

 

 

Leikskólinn Sólborg Brúum bilið, samstarf 

grunnskólans í Sandgerði og 

leiksskólans Sólborgar Sandgerði 

 

 

500.000 

   44.780.000 
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Samningar við styrkþega 
Í júní 2010 vann umsýsluaðili að því að seta upp samninga við styrkþega og var notað sama 

form af samningum og á síðasta úthlutunarári en það form hafði verið yfirfarið af lagasviði   

með hliðsjón af reglum Sprotasjóðs.  Ekki tókst að ganga endanlega frá öllum samningum í 

júní þar sem margir af  starfsmönnum skólanna voru komnir í sumarfrí. Umsýsluaðili sendi 

hins vegar öllum styrkþegum drög að samningi og bað þá um að skoða dagsetning á skilum á 

loka- og áfangaskýrslum og staðfesta hvort þær dagsetningar gætu staðið. Í ágúst var svo 

þráðurinn tekinn upp að nýju og styrkþegum sendur samningur fyrir þeirra verkefni til 

undirritunar. Styrkþegum ber að skila rafrænum lokaskýrslum við lok verkefnis en einnig bera 

styrkþegum að skila áfangskýrslum ef verkefnin standa yfir lengur en í eitt ár.  Sjá nánari  

upplýsingar um greiðslufyrirkomulag og skil á skýrslum í töflu 3. 

 

Tafla 3. Greiðslufyrirkomulag og skil á skýrslum. 

Lengd 

verkefnis 

Áfangaskýrsla Lokaskýrsla  Greiðslufyrirkomulag 

1 ár eða 

styttra 

 

Engin 

áfangaskýrsla 

Aðeins að skila lokaskýrslu. 

Lokaskýrsla skal berast eigi 

síðar en tveimur mánuðum  eftir 

áætluð  lok verkefnisins. 

Lokagreiðsla greidd 15 dögum 

síðar.  

60% af upphæð til greiðslu við 

gerð samnings. 

40% til greiðslu þegar 

lokaskýrslu hefur verið skilað. 

2 til 3 ár 1-2 áfangaskýrslur, 

ein eftir hvort ár. 

 

Lokaskýrsla skal berast eigi 

síðar en tveimur mánuðum eftir 

áætluð lok verksins. 

Lokagreiðsla greidd 15 dögum 

síðar. 

2 ár: 40% af upphæð til greiðslu 

í mars 2010 

40% af upphæð til greiðslu eftir 

skil á áfangaskýrslu. 

20% af upphæð til greiðslu eftir 

skil á lokaskýrslu. 

 

3 ár: 40% af upphæð til greiðslu 

í mars 2010. 

40% af upphæð til greiðslu eftir 

skil á fyrri áfangaskýrslu. 

20% af upphæð til greiðslu eftir 

skil  annarrar áfangaskýrslu 

20% til greiðslu eftir  skil á 

lokaskýrslu. 
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3 ár eða 

lengra 

 

Skila áfangaskýrslu 

við lok hvers árs. 

 

Lokaskýrsla skal berast eigi 

síðar en tveimur mánuðum eftir 

áætluð lok verksins. 

Lokagreiðsla greidd 15 dögum 

síðar. 

40% af upphæð til greiðslu í 

mars 2010. 

20% af upphæð til greiðslu eftir 

skil á 1. áfangaskýrslu. 

20% af upphæð til greiðslu eftir 

skil á 2. áfangaskýrslu  

20% af upphæð til greiðslu eftir 

skil á lokaskýrslu. 

 

Ef verkefnið stendur yfir í 4 ár 

eða lengur þá  er lokagreiðslan 

minnkuð niður í 10%. 

 

Styrkþegum var sendur í pósti samningur í þríriti til undirritunar. Styrkþegar sendu tvö afrit  

til baka til umsýsluaðila en héldu einu eftir. Umsýsluaðili heldur eftir einu afriti en sendir það 

þriðja til bókhaldssviðs ráðuneytisins sem sér um að greiða út styrkupphæðina samkvæmt  

þeim greiðsludögum sem kveðið er á um í hverjum samningi fyrir sig og grundvallast af lengd 

hvers verkefnis og verkáætlun þess.  


