
SAMKEPPNI UM LEIKSKÓLA Í URRIÐAHOLTI 

SÍÐARI FYRIRSPURNIR (frestur til 31. mars, svör skulu berast 9. apríl 2021) 

1. Er útigeymsla 6.2. hugsuð sem köld geymsla sem er ekki samtengd leikskóla eda er geymslan 
hugsuð sem upphitad rými innangengt fra leikskóla? 
 
Svar: Útigeymslur eru hugsaðar sem kaldar geymslur og staðsetning þeirra frjáls.  

 
2. Getið þið útskýrt nánar rými nr.1.20 í rýmisáætlun, Matsalur, 

listasmiðja/Kubbherbergi/Skynörvunarrými. Hvaða aldurshópur notar það og hversu tengd 
heimasvæðum eru þau? 

  
Svar: Ætluð öllum aldurshópum leikskólans og þurfa ekki að vera tengd heimasvæðum. 

 
 

3. Hvernig dreifast börnin milli heimastofa eftir aldri? Er þeim skipt upp eftir ári 1, 2, 3.. eða er það 
eftir aldursbili 1-2, 2-4, 4-6? 

  
Svar: Aldursdreifing er óskilgreind nema hvað það þarf að skilgreina svæði fyrir yngsta 
aldurshópinn. Sjá rýmisáætlun 1.9 og 1.10. 

 
 

4. Íkafla  2.7 Samkeppnistillögur – innihald og skil er nefnd greinargerð að hámarki 1000 orð þar 
sem fram á að koma m.a. excel-tafla fyrir húsrýmisáætlun. Á þessi tafla að koma fram á 
tillöguörkum? Og telst hún til hluta af 1000 orða greinargerðarinnar? 

  
Svar: Texti í excel-töflu telst ekki til orða greinargerðar. Nóg að tafla komi fram í greinargerð. 

 
 

5. Í kafla 2.7 Samkeppnistillögur – innihald og skil kemur fram “greinargerð skal að auki vera í sér 
skjali sem glærukynning með teikningum sem hentar til útprentunar í blaðstærð A3 í liggjandi 
formi”. Er eitthvað hámark á þeim glærum/blaðsíðum?  
 
Svar: Nei. 
 
 

6. Í deiliskipulagi kemur fram 8m reglan, að útveggir megi ekki vera lengri en 8m án uppbrots. Á 
þetta við á grunnmynd? Eða má uppbrotið vera í sneiðmynd þ.e. gluggi sem tekinn er út eða 
uppbrot milli hæða? Hversu strangt verður horft á þessa 8m reglu? Sjá skóla uppi á Urriðaholti 
sem fylgir ekki þessari reglu.  
 
Svar: Sjá grein 1.2 og 3.2 í keppnislýsingu. 

 
7. Má útigeymslan vera hvar sem er á lóðinni (hvort sem er bílastæðis megin eða leikvallar megin) 

eða skal útigeymslan vera innan einhverra marka á lóðinni eða í tengslum við leikvöll? 
 
Svar: Já. 
 



 
8. Er mælt með því að koma fyrir klósetti fyrir starfsfólk inni á heimasvæðunum?  

 
Svar: Ekki er gerð krafa um slíkt en gæti verið kostur. 
 

9. Skulu námsgagnageymslurnar vera í beinni tengingu við heimasvæðin? Eða mega þær vera meira 
til hliðar nær starfsmanna/tec rýmunum?  
 
Svar: Ekki er gerð krafa um staðsetningu á námsgagnageymslum. 
 

10. Er lágmark hvað það þurfa að vera mörg bílastæði á lóðinni?  
 
Svar: Sjá grein 4.7.5 í deiliskipulagsgreinargerð og mæliblað. 
 
 

11. Þarf að vera skiptiklefi í starfsmanna fatahólfinu eða er fatahólf starfsmanna lokað rými? Þá er 
verið að hugsa til þess ef starfsfólk þarf að skipta um föt þegar það kemur til vinnu.  
 
Svar: Ekki er gerð krafa um skiptiklefa. 
 
 

12. Þurfa sérkennslurýmin að vera með afmarkað útisvæði?  
 
Svar: Nei. 
 
 

13. Má tæknirýmið vera á tveim hæðum? Þá gert ráð fyrir einhverjum hluta þess á jarðhæð fyrir 
inntök, spurning hvort hluti megi vera á efri hæð beint fyrir ofan?  

 

Svar: Ekki er gerð krafa um tæknirými á einni hæð. 
 


