
Ágæti nemandi – Núna eru prófin búin og einkunnir munu birtast í Innu eftir kl. 16:00 

miðvikudaginn 18. maí 2022.  Staðfestingardagur og prófasýning verður 

fimmtudaginn 19.maí.  

------------------------------------------ 

Öllum nemendum skólans er skylt að staðfesta val sitt fyrir næstu önn ætli þeir sér að 

stunda áfram nám við MH. Þeir sem ekki staðfesta val eiga ekki vísa skólavist á haustönn 

2022. Nú, þegar búið er að birta einkunnir í Innu, geta nemendur staðfest val sitt, ef þeir 

þurfa ekki að gera neinar breytingar á valinu. Þeir sem þurfa að gera breytingar geta gert 

það skv. leiðbeiningum á heimasíðunni.  

https://www.mh.is/is/namid/namsframvinda/val/stadfesting-1 

Prófsýning verður í MH milli kl. 11:15 og 12:15, fimmtudaginn 19. maí og eftir það eru 

prófin sett í geymslu. Nemendur eru hvattir til að nýta sér það að geta skoðað prófin. 

---------------------------- 

Staðfesting á vali fyrir haust 2022 þarf að vera lokið fyrir kl. 14:00 19.maí. 

Nemendur geta hitt umsjónarkennarana sína í stofum eða á Miðgarði, milli kl. 10 – 11 og 

er nákvæma staðsetningu þeirra að finna á heimasíðunni  

P-umsóknir/ U-umsóknir / Umsókn um undanþága frá undafara, eru gerðar rafrænt á 

heimasíðu skólans og þarf að gera það fyrir kl. 14:00, 19. maí. 

Listi yfir áfanga sem nú þegar er vitað að falla niður haust 2022, er hér fyrir neðan og á 

heimasíðunni.  

EÐLI3CA05, EFNA3DA05, ÍSLE2BT05,  LEIK2BT05, LÍKA2DG01, LÍKA2BÞ01,  

LÍKA2CF01, SAGA3CA05, STÆR4EL05, SPÆN2EC05. 

Aðrir áfangar gætu fallið niður eftir staðfestingardag, ef þátttaka í þeim verður ekki 

nægileg og þá er fyrsta varaval sett inn í staðinn. 

Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðunni undir Staðfesting. 

Greiðsluseðlar munu birtast í heimabanka aðstandenda nemenda sem eru yngri en 18 

ára og í heimabanka nemenda sem eru eldri en 18 ára, á næstu dögum. Eindagi 

skólagjalda er 2. júní. ( Á ekki við nýnema haustannar) 

Kv Helga Jóh 

---------------------------- 

Dear student 

Grades are now available in INNA. 

On course selection day, Thursday May the 19th, teachers will assist with course selection 

from 10:00 - 11:00. Viewing of exams is possible from 11:15 - 12:15. Students are 

encouraged to use this opportunity to view the exams. Confirmation or adjustment of 

the course selection for next semester has to be completed by 14:00. 

Regards Helga Jóh 

https://www.mh.is/is/namid/namsframvinda/val/stadfesting-1
https://www.mh.is/is/moya/calendar/boxes/1/stadfestingardagur-1
https://www.mh.is/is/namid/namsframvinda/val/stadfesting-1

