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

15. desember 2020.  Staðfestingardagur verður miðvikudaginn 16.desember.  

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

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 vorönn 

2021. 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 er með óhefðbundnum hætti þetta haustið. Engin prófsýning verður í 

húsnæði MH en kennarar munu láta nemendur vita hvernig prófsýningu verður háttað í 

hverjum áfanga fyrir sig.  

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

Staðfesting á vali fyrir vorönn 2021: Nemendur geta haft samband við valkennarana 

sína ef þeir þurfa aðstoð eða leiðbeiningar við valið. Valkennarar munu svara póstum og 

leiðbeina til kl. 14:00 miðvikudaginn 16.des en eftir það er lokað á val hjá nemendum.  

Nýnemar haustsins 2020 munu fá skilaboð frá lífsleiknikennara sínum varðandi 

valið. 

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

heimasíðu skólans og þarf að gera það fyrir kl 14:00 16.desember. 

Áfangar sem vitað er um að muni falla niður vor 2021 eru : TÁKN1AI05, FÉLA3CM05, 
STÆR3CQ05, JARÐ3CS05, EÐLI4CV05, FRAN2DM05, FRAN2EE05, LÍFF2AH05. 

Nánari upplýsingar er að finna á heimsíðunni undir Staðfesting. 

Kv Helga og Pálmi 

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

Dear student 

Grades are available in INNA, on the 15th of December, after 16:00. 

Viewing of exams is possible according to information from your teacher in each subject.  

 

Confirmation or adjustment of the course selection for the spring semester 2021 has to 

be completed by 14:00 on the 16th of December. If you need any help for your course 

selection please contact your „umsjónarkennari“ 

 

Regards Helga and Pálmi 

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

