
       Tafla yfir sumarlokanir á leikskólum í 13 stærstu sveitarfélögum landsins

Sveitarfélag Íbúar Leiksk.
Lokanir á leikskólum reknum 
af sveitarfélögum Önnur úrræði

Reykjavík 113.730 80 Lokað í tvær vikur á mism. tíma.
Lokanir athugaðar ef ákv. fjöldi barna 
getur ekki verið í fríi innan tímabils.

Kópavogur 25.784 16
Loka í mánuð frá júní til ágúst á 
mismunandi tíma.

Eldri börn geta flust milli leikskóla 
nema 11.-22. júlí - allt lokað.

Hafnarfjörður 21.942 15
Loka í mánuð frá júní til ágúst á 
mismunandi tíma.

Einn leikskóli opinn í allt sumar þar 
sem börn geta fengið vistun.

Akureyri 16.450 13
Loka í 2-4 vikur í júlí og ágúst á 
mismunandi tíma. Flutningur mögulegur milli leikskóla.

Reykjanesbær 10.954 7
Loka í 4-5 vikur á mismunandi 
tíma.

Alltaf einn leikskóli opinn þar sem er 
möguleiki á vistun.

Garðabær 9.036 5 Engar lokanir 

Mosfellsbær 6.782 4 Loka í mánuð, júlí-ágúst.
Einn leikskóli alltaf opinn þar sem 
börn geta fengið vistun.

Árborg 6.522 6
Loka í mánuð frá júní til ágúst á 
mismunandi tíma. Engin úrræði vegna lokana.

Akranes 5.655 3 Loka í 2 vikur í júlí á sama tíma. Engin úrræði vegna lokana.

Seltjarnarnes 4.547 2
Loka í 4 vikur á mismunandi 
tíma júní-ágúst.

Börn geta flust milli skóla, nema á 
tveggja vikna tímabili - allt lokað.

Vestmannaeyjar 4.227 3 Loka í 4 vikur Engin úrræði vegna lokana.

Skagafjörður 4.141 5
Loka í 4-6 vikur á mismunandi 
tíma.

Á Sauðárkróki geta börn flust milli 
skóla.

Ísafjarðarbær 4.131 6
Loka í mánuð á mismunandi 
tíma.

Flutningur mögulegur milli leikskóla, 
nema 14.-20. júlí - allt lokað.

Rúmlega 20 leikskólar eru einkareknir í ofangreindum sveitarfélögum, þar af eru 17 í Reykjavík. 
Fyrirkomulag sumarlokana er misjafnt í einkaskólum en algengt er að þeir loki í fjórar vikur yfir 
hásumarið, frá júlí og fram yfir verslunarmannahelgi.                                                                                         
Einkareknir leikskólar í Garðabæ hafa opið allt sumarið.


