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

22. Maí 20202.  Staðfestingardagur og prófasýning verður mánudaginn 25.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 

2020. 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 vorið. Kennarar munu láta nemendur vita 

hvernig prófsýningu verður háttað í hverjum áfanga fyrir sig. Kennarar láta nemendur vita 

hvort að prófsýning fari fram í Innu eða í MH. Nemendur eru hvattir til að kynna sér það 

vel svo þeir séu ekki að koma að óþörfu í MH. Þeir nemendur sem munu koma í MH eru 

beðnir um að fylgja eftirfarandi skiptingu: 

• Nemendur sem heita nöfnum frá A til Í komi kl. 10:00. 

• Nemendur sem heita nöfnum frá J til Ö komi kl. 11:00. 

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

Staðfesting á vali fyrir haust 2020: 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 mánudaginn 25.maí en eftir það er lokað á val hjá nemendum.  

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

heimasíðu skólans og þarf að gera það fyrir kl 14:00 25. maí. 

Áfangar sem vitað er um að muni falla niður haust 2020 eru : EÐLI3CA05, ENSK2BH05, 
FÉLA3CÞ05, HÚSS3BF05, ÍSLE3CH05, STÆR3CQ05, UPPE2AB05. 

Nánari upplýsingar er að finna á heimsíðunni undir Staðfesting. 

Kv Helga Jóh 

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

Dear student 

Grades are now available in INNA, after 16:00. 

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

 

If your teacher tells you to come to MH, students with names from A to Í come at 10:00, 

and students with names from L to Ö come at 11:00. Confirmation or adjustment of the 

course selection for the autumn semester 2020 has to be completed by 14:00 on the 

25th of May. If you need any help for your course selection please contact your 

„umsjónarkennari“ 

Regards Helga Jóh 

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

