
Sæl öll nemendur MH og aðstandendur 

Í morgun voru settar inn breytingar á veikindaskráningum í Innu sem gilda fyrir alla framhaldsskóla. 

Það þýðir að viðmótið þegar þið skráið veikindi hefur örlítið breyst. Núna er boðið upp á að skrá 

veikindi hluta úr degi. Í MH á einungis að nota þennan möguleika ef nemandi fer veikur heim úr 

skólanum. Það skiptir því miklu máli að skrá athugsemd þegar veikindi eru skráð svo við áttum okkur 

á ástæðu veikindaskráningar ykkar. 

Við setjum fjarvistarkóðann C á nemendur sem eru með Covid-19, K á þá sem eru í sóttkví en aðrir 

sem eru með önnur veikindi fá fjarvistarkóðann V. Til að við getum skráð þetta samviskusamlega þá 

er nauðsynlegt að skrifa texta í athugasemdareitinn. 

Athugið að veikindi sem eru skráð á staka tíma í gegnum Innu eru ekki samþykkt af skrifstofunni og 

kemur þá höfnun á beiðnina. Bendum við á náms- og starfsráðgjafa ef um sértilfelli er að ræða. 

Skólasóknarreglur skólans hafa ekki breyst og má lesa þær á heimasíðunni. 

 

Hello all MH students and guardians. 

This morning, changes were made to Inna how to register if a student is abcent due to an illness. 

Those changes apply to all secondary schools. This means that the interface when registering an 

illness has changed slightly. It is now possible to register illness for part of a day. In MH, this option 

should only be used if the student has left school sick. It is therefore important to write a comment 

when an illness is registered, so we understand the reason for your illness. 

We put the absence code C on students who have Covid-19, K on those who are quarantined but 

others who have other illnesses get the absence code V. In order for us to do this, it is necessary to 

write text in the comment box. 

Please note that if illness is registered on a single class, it is not approved by the office and the 

request will be rejected. Please contanct the study and career counselor in the case of special cases. 

 

 

 

https://www.mh.is/is/namid/skolareglur/skolasoknarreglur

