
Ágætu nemendur (see English below). 

 

Ég vona að þið komið endurnærð í skólann eftir vonandi gott páskafrí. Skólahald á 

kennslutímabili verður áfram með sama sniði og síðustu vikur og lýkur kennslu 30. apríl 

og próf hefjast 4. maí. Það hefur verið ákveðið að öll lokapróf í MH verða ekki í húsi að 

þessu sinni. Lokaprófin verða því rafræn og fara fram í INNU. Kennarar einstakra áfanga 

munu tilkynna um fyrirkomulag lokaprófa og endanleg próftafla ætti að vera birt um 

næstu helgi en fyrri prófdagar halda sér að mestu. Prófstjóri mun senda ykkur sérstaka 

tilkynningu (tölvupóst) vegna lokaprófanna. Á próftíma verður bókasafn skólans opið 

milli 8:00-16:00 og hægt að taka á móti 48 nemendum í sæti miðað við að 2m séu á milli 

nemenda. Til að komast á bókasafn verður einungis hægt að nota aðalinngang skólans (í 

nýbyggingu sem snýr að Hamrahlíð). Skrifstofa skólans verður einnig opin á 

hefðbundnum tíma frá og með 4. maí. 

 

 

 

Ég hvet ykkur til að sinna náminu vel og vera virk í INNU og á þeim miðlum sem eru 

notaðir í náminu. Einnig biðla ég til ykkar að hafa heiðarleika og samviskusemi að 

leiðarljósi þegar þið þreytið prófið og vinnið verkefni. Á sama tíma vil ég minni á 

stoðþjónustuna okkar og ef spurningar vakna varðandi próftíma og sérúrræði þá svara 

náms- og starfsráðgjafar spurningum frá ykkur. 

 

 

 

Baráttukveðjur, 

 

Steinn 

 

_______________ 

 

Dear students. 

 

 

 

I hope that you are returning to school after hopefully a good Easter break. The final 

weeks of teaching for this semester will be continuing in the same manner as it has been 

for the last few weeks. The last day of teaching is 30th of April and exams will start 4th of 

May. On the other hand, it has been decided that none of the final exams in MH will be 

held at the school. The final exams will therefore be electronic through INNA. The 

teachers of each course will announce the arrangement of the final exams and an exam 

timetable should be apparent a round next weekend, but former exam dates should 

remain mostly the same as before. The examination supervisor will be sending you an 

announcement (email) on the arrangements of the final exams. During the exams the 

school library will be open between 8:00 and 16:00 and 48 students can be at the library 

at the same time, while students will stay 2 meters apart. The library will only be 



accessible through the main entrance at Hamrahlíð. The school´s main office will be open 

during regular hours from 4th of May. 

 

 

 

I encourage you to carefully attend to your studies and be active in INNA and other 

platforms used for your school work. I also ask that you will be guided by honesty and 

conscientiousness when you are taking exams and working on projects. At the same 

time, I want to remind you of our Support Services and should any questions arise 

regarding the exam time or special needs required, our School Councillors will answer 

your questions. 

 

 

 

Best regards, 

 

Steinn 


