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Tækniskólinn
4. Prófsýning og leiðréttingar á
vali

1. Tilgangur
Þessi vinnulýsing er nánari útfærsla á verklagsreglu VKL-202 Val og innritun nemenda.

2. Framkvæmd
Bréf frá áfangastjórn til kennara:
Ágæti kennari
Yfirlitsblað umsjónarkennara er í hólfi kennara eða hjá viðkomandi skólastjóra.
Áríðandi er að bæði nemendur og umsjónarkennarar staðfesti val í Innu.
Þeir nemendur sem þurfa að yfirfara og/eða staðfesta val hafa verið boðaðir til umsjónarkennara, sjá
tölvupóstana sem eru hér neðst.
Í listann yfir umsjónarnemendur undir Starfsmaður/Umsjónarnemendur eru tveir dálkar sem sýna
hvenær val var síðast staðfest og af hverjum.

Þegar val er staðfest af starfsmanni er það gert með því að smella á hnappinn Staðfesta val eftir að
val hefur verið yfirfarið.

Þegar smellt er á hnappinn kemur upp millisíða þar sem valið er staðfest. Á þessari síðu verður til
færsluyfirlit sem sýnir hvenær val var staðfest, hver staðfesti og hvað var valið.
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Nemendur sem eru með fall hafa fengið eftirfarandi tölvupóst:
Ágæti nemandi
Þar sem þú stóðst ekki alla áfanga nú á haustönn er áríðandi að þú mætir til
umsjónarkennara á prófsýnidag yfirfarir val þitt aftur og staðfestir.
Áfangar sem nemendur hafa staðfest í vali eru í forgangi í töflugerð og/eða
töflubreytingum. Ef áfangi er ekki í staðfestu vali getur nemandi ekki gert ráð fyrir að fá
hann i stundatöflu í töflubreytingum.
Á prófsýnidag verða allir umsjónarkennarar til viðtals frá klukkan 12:00 til 14:00. Sjá
nánar um staðsetningu umsjónarkennara http://www.tskoli.is/skolanamskra/profsyning/´
Leiðbeiningar vegna vals eru á
http://gogn.tskoli.is/files/eplicapdf/valid_leidbeiningar_fyrir_nemendur.pdf
Valáfangar opnir fyrir alla nemendur eru á
http://gogn.tskoli.is/files/eplicapdf/AfangaValAllraBrauta.pdf
Kveðja
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Jafnframt fengu nemendur sem ekki höfðu staðfest val á valdegi þennan tölvupóst:
Ágæti nemandi
Lokadagur til að ganga frá vali hjá umsjónarkennara vegna haustannar 20xx var
föstudagurinn xx. mars.
Þú hefur ekki staðfest val þitt vegna haustannar 20xx. Áríðandi er að þú staðfestir valið
strax.
Áfangar sem nemendur hafa staðfest í vali eru í forgangi í töflugerð og/eða
töflubreytingum. Ef áfangi er ekki í staðfestu vali getur nemandi ekki gert ráð fyrir að fá
hann i stundatöflu í töflubreytingum.
Leiðbeiningar vegna vals eru á
http://gogn.tskoli.is/files/eplicapdf/valid_leidbeiningar_fyrir_nemendur.pdf
Valáfangar opnir fyrir alla nemendur eru á
http://gogn.tskoli.is/files/eplicapdf/AfangaValAllraBrauta.pdf
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