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1.

Tilgangur

Þetta vinnuferli tryggir að skipulegar og samræmdar aðferðir séu notaðar við val og innritun nemenda.
Að þær upplýsingar um nemandann, sem skólinn æskir, séu færðar í gagnagrunn skólans, INNU.

2.

Gildissvæði (umfang)

Þetta vinnuferli gildir fyrir alla þá sem vinna við val nemenda, móttöku umsókna og innritun nemenda í
gagnagrunn skólans.

3.

Ábyrgð





4.

Áfangastjórn ber ábyrgð á að unnið sé samkvæmt ferli um val og innritun nemenda.
Skólastjórar bera ábyrgð á að kalla inn öll gögn um nemanda og að þær séu réttar í INNU.
Umsjónarkennari fer yfir námsval umsjónarnemenda sinna og staðfestir valið.
Nemandi staðfestir val eða sækir um brautaskipti í Innu

Framkvæmd

Eftirfarandi þættir koma fyrir í innritunarferli skólans og er samhengi þeirra nánar lýst á tímalínu á
næstu blaðsíðu.
Áfangar í boði
Áður en opnað er fyrir val nemanda þarf að vera búið að ganga frá og ákveða hvaða áfangar eiga að
vera í boðið fyrir næstu annir og yfirfara undanfara.
Áfangastjórn sendir skólastjórum lista sem unninn er úr INNU með átta til tíu anna plani um áfanga í
boði. Skólastjórar yfirfara listann og lagfæra sjálfir í töflugerðarforriti ef þarf.
Sjá nánar vinnulýsingu VNL-202 um skráningu nemenda og tímalínu vals og innritunar

Gæðahandbók 0.4.5 Val og innritun nemenda

Nr.: VKL-202
Útgáfa: 9.0
Dags: 16.02.2022
Eig: Áfangastjórn
Ábm: Aðstoðarskólam.

Tækniskólinn
1. Val og innritun nemenda

Síða 2 af 3

Valvika
Nemendur í dagnámi sem ætla að stunda áframhaldandi nám verða að yfirfara val sitt með
umsjónarkennara í valviku. Bæði nemendur og umsjónakennarar staðfesta valið í Innu. Nemendur
sem óska eftir brautaskiptum þurfa einnig að staðfesta valið og greiða staðfestingagjaldið, sjá nánar lið
um Brautarskipti.
Skólanámskrá Tækniskólans lýsir þeim brautum og áföngum sem í boði eru og er aðgengileg frá
vefsíðu skólans www.tskoli.is og mikilvægt er að nemendur velji rétta áfanga miðað við námskipan
viðkomandi brauta.
Nemendur (og forráðamenn) fá tölvupóst og SMS frá áfangastjórn varðandi valviku og leiðbeiningar
þar um.
Staðfestingargjald og skólagjald
Áríðandi er að nemendur sem óska eftir áframhaldandi skólavist á næstkomandi önn staðfesti
umsóknina með því að greiða álagt staðfestingargjald í heimabanka. Nemendur sem greiða
staðfestingargjaldið eru í forgangi með skólavist á næstu önn standist þeir kröfur um námsárangur og
skólasókn á yfirstandandi önn.
Gjalddagi staðfestingargjalds er í byrjun valviku. Þeir nemendur sem ekki hafa ekki greitt
staðfestingargjaldið á eindaga, eru settir í vinnslustöðuna í Innu; „Kemur ekki á næstu önn“.
Nemendur sem ekki greiða staðfestingargjald og ganga ekki frá vali hjá umsjónarkennara á réttum
tíma geta sótt um skólavist á næstu önn á https://www.inna.is/framhaldsskolaumsokn/
Sjá nánar vinnulýsingu VNL-202 um skráningu nemenda og VNL-202c Lokanámsmatsdagur, birting
einkunna og leiðréttingar á vali.
Brautarskipti
Nemendur sem óska eftir að skipta um braut á næstu önn sækja um brautaskipti í Innu í síðasta lagi
í lok valviku. Þeir þurfa ekki að velja áfanga en þurfa að staðfesta valið og greiða staðfestingagjaldið.
Skólastjórar afgreiða brautaskiptabeiðnir alfarið í Innu.
Það gæti verið misjafnt eftir skólum hvenær afgreiðslu brautaskiptabeiðna lýkur, ef afgreiða á brautaskipti eftir að einkunnir liggja fyrir, þarf að afgreiða þær sem „Brautaskipti í bið“ og senda nemanda
skilaboð í athugasemd.
Brautir í boði
Hver skólastjóri er ábyrgur fyrir því að réttar upplýsingar um áfanga og brautir í boði séu í INNU. Sjá
nánar vinnulýsingu VNL-202 um skráningu nemenda.
Forinnritun 10. Bekkjar
Skipulagt af MMR (á við á vorönn).
Grunnskólaumsóknir
Úrvinnsla og röðun umsókna skólanna sjá VNL-202.
Almenn innritun
Almenn innritun hefst á mánudegi eftir valviku eða þegar forinnritun 10. bekkjar hefst eftir því hvor
dagsetningin er á undan. Áfangastjórn er ábyrg fyrir því að opna fyrir almenna innritun í Innu.
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Lokainnritun grunnskólanemenda
Skipulagt af MMR (á við á vorönn).
5.

Tilvísanir í skjöl

VNL-202 Innritun nemenda – vinnulýsing
VNL-202c Lokanámsmatsdagur, birting einkunna og leiðréttingar á vali
Gagnagrunnur skólans http://www.inna.is (á ábyrgð áfangastjórnar).
Innritunarvefur menntamálastofnunar https://www.inna.is/framhaldsskolaumsokn/
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