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Nemendur sem féllu á önn og gerðu samning - SMS og tölvupóstur til nemenda í 4-5 viku annar
Fyrsti flokkur 90-100% í lagi, fá ekki póst
Annar flokkur, 80-89% fær SMS: Viðvörun. Mætingar komnar undir 90%.
Og tölvupóst:
Ágæti nemandi.
Þú fékkst skólavist í Tækniskólanum haustið 20__ gegn loforði um að fara aldrei niður fyrir
90% mætingu. Við úttekt á skólasókn þann ___/___ var mæting þín frá upphafi annarinnar undir
90%. Gættu þess að mæta vel næstu vikur. Þá kemst þú aftur yfir 90% mörkin.
Kveðja, ________________
Þriðji flokkur, 70-79% fær SMS: Viðvörun: Mætingar komnar undir 80%.
Og tölvupóst:
Þú fékkst skólavist í Tækniskólanum haustið 20__ gegn loforði um að fara aldrei niður fyrir
90% mætingu. Við úttekt á skólasókn þann ___/___ var mæting þín frá upphafi annarinnar undir
80%. Þú ert því boðuð/boðaður í viðtal við ______ _____daginn ___/___ , milli kl.___ og ___ í stofu
___. Ef þú ert yngri en 18 ára þarf forráðamaður að mæta með þér í viðtalið.
Kveðja, ________________
Fjórði flokkur, undir 70% fær SMS: Viðvörun: Mætingar komnar undir 80%.
Og tölvupóst:
Þú fékkst skólavist í Tækniskólanum haustið 20__ gegn loforði um að fara aldrei niður fyrir
90% mætingu. Við úttekt á skólasókn þann dagur. mán, var mæting þín frá upphafi annarinnar undir
70%. Þú ert því boðuð/boðaður í viðtal við ______ _____daginn ___/___ , milli kl.___ og ___ í stofu
___. Ef þú ert yngri en 18 ára þarf forráðamaður að mæta með þér í viðtalið.
Kveðja, ________________

Aðrir nemendur
SMS og tölvupóstur til nemenda í 4-5 viku annar
Fyrsti flokkur, 80% fá ekki póst
Annar flokkur, 70-79% fær SMS og tölvupóst: Viðvörun. Mætingar komnar undir 80%.
Og tölvupóst:
Ágæti nemandi,
Við úttekt á skólasókn þinni dagur. mán.20__ kom í ljós að skólasókn þín á önninni er minni en 80%.
Tækniskólinn hvetur þig til að bæta skólasókn þína og stunda námið vel það sem eftir er annarinnar.
Mætingar og árangur haldast í hendur.
Kveðja Tækniskólinn

Þriðji flokkur, 60-69% fær SMS og tölvupóst: Viðvörun. Mætingar komnar undir 70%. Sjá
tölvupóst.
Ágæti nemandi,
Við úttekt á skólasókn dagur. mán.20__ kom í ljós að skólasókn þín á önninni er minni en 70%. Við
bendum þér á að nemendur sem eru með minna en 70% skólasókn í lok annar og standast ekki reglur
um námsárangur fá ekki skólavist á vorönn 20__ (http://www.tskoli.is/um-namid/prof-og-namsmat/).
Við hvetjum þig til að bæta skólasókn þína, stunda námið vel það sem eftir er annarinnar og mæta í öll
próf. Námsráðgjafar Tækniskólans eru til viðtals alla daga og geta hjálpað þér við að koma skipulagi á
námið.
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Kveðja Tækniskólinn
Fjórði flokkur, undir 60% fær SMS og tölvupóst: Viðvörun. Mætingar komnar undir 60%.
Ágæti nemandi,
Við úttekt á skólasókn dagur. mán.20__ kom í ljós að skólasókn þín á önninni er minni en 60% sem er
ekki ásættanlegt. Ef ekki verður bót á, átt á hættu að verða vísað úr skóla.
Við bendum þér á að nemendur sem eru með minna en 70% skólasókn í lok annar og standast ekki
reglur um námsárangur fá ekki skólavist á vorönn 20__ (http://www.tskoli.is/um-namid/prof-ognamsmat/).
Kveðja Tækniskólinn

SMS sent í upphafi síðasta þriðjungs annar
Undir 70%
Efni: Varðandi skólasókn
TXT: SMS
Ágæti nemandi, sjá tölvupóst varðandi skólasókn þína, kveðja Tækniskólinn
TXT: Netpóstur
Ágæti nemandi,

Við úttekt á skólasókn dagur. mán.20__ kom í ljós að skólasókn þín á önninni er minni en 70%. Við
bendum þér á að nemendur sem eru með minna en 70% skólasókn í lok annar og standast ekki reglur
um námsárangur fá ekki skólavist á haustönn/vorönn 20__ (http://www.tskoli.is/um-namid/prof-ognamsmat/). Við hvetjum þig til að bæta skólasókn þína, stunda námið vel það sem eftir er annarinnar
og mæta í öll próf.
Kveðja Tækniskólinn

Vikið úr skóla, fall á önninni
Ágæti nemandi,
Þú fékkst skólavist í Tækniskólanum haustið 20__ gegn loforði um að fara aldrei niður fyrir 90%
mætingu. Við úttekt á skólasókn þann dagur. mán.20__ var mæting þín frá upphafi annarinnar undir
40%. Þér er því vikið úr skóla og telst fallinn á önninni.
Ef þú hefur athugasemdir við þessa ákvörðun ert þú vinsamlegast beiðin/beðinn að hafa samband við
undirritaðan.
Kveðja ,
__________________
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Bréf eftir einkunnaafhendingu
Lokið færri en 9 einingum á önninni
Inna - Subject: Boðun í viðtal vegna skólavistar. Sjá tölvupóst.
Ágæti nemandi,
Samkvæmt einkunnayfirliti hefur þú lokið færri en 9 einingum á vorönn 20__ sjá nánar á
https://www.inna.is/Nemendur/ og http://www.tskoli.is/um-namid/prof-og-namsmat/
Til að umsókn þín um skólavist á haustönn/vorönn 20__ verði samþykkt þarft þú að mæta til viðtals og
gera sérstakan samning um námsárangur og skólasókn á næstu önn.
Þú ert boðuð/boðaður til viðtals ásamt forráðamanni
Viðtölin eru dagur. mán. og dagur. mán.milli klukkan __:__ og __:__
Viðtalið annast námsstjóri og námsráðgjafar í stofum 215, 216 og 217.
Kveðja,
Tækniskólinn

Höfnunarbréf til nemenda

Ágæti nemandi,
Við afgreiðslu einkunna við Tækniskólann fyrir vorönn 20__ kom í ljós að þú stóðst ekki kröfur um
námsárangur og/eða skólasókn og fékkst því fall á önn. Nánar á https://www.inna.is/Nemendur/
Skólavist þinni á haustönn/vorönn 20__ er því hafnað.
Reglurnar er að finna á heimasíðu skólans á http://www.tskoli.is/um-namid/prof-og-namsmat/
Hafir þú nú þegar greitt skólagjöld fyrir næstu önn fást þau endurgreidd hjá fjármálastjóra. Senda þarf
upplýsingar um bankareikning á netfangið bj@tskoli.is
Virðingarfyllst,
Halldór Hauksson
Áfangastjóri
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Innritun skólagjalda tölvupóstur sendur úr Innu
Ágæti nemandi,
Stofnuð hefur verið krafa vegna skólagjalda á haustönn/vorönn 20__ í Tækniskólanum. Ekki verður
sendur greiðsluseðill í pósti.
Hægt er að greiða kröfuna í heimabanka umsækjenda eða næsta banka án þess að hafa greiðsluseðil
og dugar þá að gefa þar upp kennitölu nemenda og að krafan sé í Landsbankanum banka 111.
Þeir sem greiða á gjalddaga dagur. mán. fá sjálfkrafa 5.000 króna afslátt af skólagjöldum.
Sjá nánar á http://www.tskoli.is/gott-ad-vita-/gjaldskra/
Þeir sem greiða eftir eindaga dagur. mán. fara á biðlista og getur skólinn ekki ábyrgst skólavist
þeirra.
Kveðja,
Tækniskólinn

Ágæti nemandi,
Stofnuð hefur verið krafa vegna skólagjalda á haustönn/vorönn 20__ í Tækniskólanum. Ekki verður
sendur greiðsluseðill í pósti.
Hægt er að greiða kröfuna í heimabanka umsækjenda eða næsta banka án þess að hafa greiðsluseðil
og dugar þá að gefa þar upp kennitölu umsækjenda og að krafan sé í Landsbankanum banka 111.
Áríðandi er að greiða kröfuna strax.
Nemendur nálgast lykilorð að Innu samkvæmt leiðbeiningum á
http://www.tskoli.is/gott-ad-vita/afgreidsla-lykilorda/
Kveðja,
Tækniskólinn

Ágæti nemandi,
Stofnuð hefur verið krafa vegna skólagjalda á haustönn/vorönn 20__ í Tækniskólanum.
Ekki verður sendur greiðsluseðill í pósti.
Hægt er að greiða kröfuna í heimabanka umsækjenda eða næsta banka án þess að hafa greiðsluseðil
og dugar þá að gefa þar upp kennitölu nemenda og að krafan sé í Landsbankanum banka 111.
Þeir sem greiða í síðasta lagi dagur. mán. fá sjálfkrafa 5.000 króna afslátt af skólagjöldum.
Sjá nánar á http://www.tskoli.is/gott-ad-vita-/gjaldskra/
Þeir sem greiða eftir eindaga dagur. mán. fara á biðlista og getur skólinn ekki ábyrgst skólavist
þeirra.
Áframhaldandi skólavist núverandi nemenda er háð reglum um námsárangur og skólasókn.
http://www.tskoli.is/um-namid/prof-og-namsmat/
Gæðahandbók 4.7 Leiðbeining nemenda

Nr.: LMS-010
Útgáfa: 3.0
Dags: 02.10.2014
Höf: FE
Ábm: Skólameistari

Tækniskólinn
3. Áminningarbréf og SMS

Síða 5 af 8

Nemendur nálgast lykilorð að Innu samkvæmt leiðbeiningum á
http://www.tskoli.is/gott-ad-vita/afgreidsla-lykilorda/
Kveðja,
Tækniskólinn

Ágæti nemandi,
Stofnuð hefur verið krafa vegna skólagjalda á vorönn 20__ í Tækniskólanum. Þar sem sumir bankar
birta ekki kröfur í heimabanka þeirra sem eru undir 18 ára verður sendur greiðsluseðill í pósti til þeirra.
Hægt er að greiða kröfuna í næsta banka án þess að hafa greiðsluseðil og dugar þá að gefa þar upp
kennitölu greiðanda og að krafan sé í Landsbankanum banka 111.
Þeir sem greiða í síðasta lagi dagur. mán. fá sjálfkrafa 5.000 króna afslátt af skólagjöldum.
Sjá nánar á http://www.tskoli.is/gott-ad-vita-/gjaldskra/
Þeir sem greiða eftir eindaga dagur. mán. fara á biðlista og getur skólinn ekki ábyrgst skólavist
þeirra.
Áframhaldandi skólavist núverandi nemenda er háð reglum um námsárangur og skólasókn.
http://www.tskoli.is/um-namid/prof-og-namsmat/
Nemendur og forráðamenn nálgast lykilorð að Innu samkvæmt leiðbeiningum á
http://www.tskoli.is/gott-ad-vita/afgreidsla-lykilorda/
Kveðja,
Tækniskólinn

Ágæti nemandi,
Stofnuð hefur verið krafa vegna skólagjalda á haustönn/vorönn 20__ í Tækniskólanum. Ekki verður
sendur greiðsluseðill í pósti.
Hægt er að greiða kröfuna í heimabanka umsækjenda eða næsta banka og dugar þá að gefa þar upp
kennitölu greiðanda og að krafan sé í Landsbankanum banka 111.
Áríðandi er að greiða kröfuna strax.
Sjá nánar á http://www.tskoli.is/gott-ad-vita-/gjaldskra/
Þeir sem greiða eftir eindaga dagur. mán. fara á biðlista og getur skólinn ekki ábyrgst skólavist
þeirra.
Nemendur nálgast lykilorð að Innu samkvæmt leiðbeiningum á
http://www.tskoli.is/gott-ad-vita/afgreidsla-lykilorda/
Kveðja,
Tækniskólinn

Ágæti nemandi,
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Eindagi skólagjalda er í dag.
Hægt er að greiða kröfuna í heimabanka umsækjenda eða næsta banka og dugar þá að gefa þar upp
kennitölu greiðanda og að krafan sé í Landsbankanum banka 111.
Áríðandi er að greiða kröfuna strax.
Sjá nánar á http://www.tskoli.is/gott-ad-vita-/gjaldskra/
Þeir sem greiða eftir eindaga dagur. mán. fara á biðlista og getur skólinn ekki ábyrgst skólavist
þeirra.
Nemendur nálgast lykilorð að Innu samkvæmt leiðbeiningum á
http://www.tskoli.is/gott-ad-vita/afgreidsla-lykilorda/
Kveðja,
Tækniskólinn

Ágæti nemandi,
Þú hefur ekki greitt skólagjöld haustannar/vorannar 20__ og ert því á biðlista.
Hægt er að greiða kröfuna í heimabanka umsækjenda eða næsta banka og dugar þá að gefa þar upp
kennitölu greiðanda og að krafan sé í Landsbankanum banka 111.
Áríðandi er að greiða kröfuna strax.
Nemendur nálgast lykilorð að Innu samkvæmt leiðbeiningum á
http://www.tskoli.is/gott-ad-vita/afgreidsla-lykilorda/
Kveðja,
Tækniskólinn
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Ágæti nemandi,
Þú hefur ekki greitt skólagjöld haustannar/vorannar 20__.
Hægt er að greiða kröfuna í heimabanka umsækjenda eða næsta banka og dugar þá að gefa þar upp
kennitölu greiðanda og að krafan sé í Landsbankanum banka 111.
Áríðandi er að greiða kröfuna strax.
Nemendur nálgast lykilorð að Innu samkvæmt leiðbeiningum á
http://www.tskoli.is/gott-ad-vita/afgreidsla-lykilorda/
Kveðja,
Tækniskólinn

Ágæti nemandi,
Stofnuð hefur verið krafa vegna skólagjalda á haustönn/vorönn 20__ í Tækniskólanum. Ekki verður
sendur greiðsluseðill í pósti.
Hægt er að greiða kröfuna í heimabanka umsækjenda eða næsta banka og dugar þá að gefa þar upp
kennitölu greiðanda og að krafan sé í Landsbankanum banka 111.
Áríðandi er að greiða kröfuna strax.
Allar ógreiddar kröfur falla niður dagur. mán.
Stundaskrá verður virk í Innu daginn eftir greiðsludag.
Nemendur nálgast lykilorð að Innu samkvæmt leiðbeiningum á
http://www.tskoli.is/gott-ad-vita/afgreidsla-lykilorda/
Kveðja,
Tækniskólinn

Ágæti nemandi,
Stofnuð hefur verið krafa vegna skólagjalda í dreifnámi á haustönn/vorönn 20__ í Tækniskólanum.
Ekki verður sendur greiðsluseðill í pósti.
Hægt er að greiða kröfuna í heimabanka umsækjenda eða næsta banka og dugar þá að gefa þar upp
kennitölu greiðanda og að krafan sé í Landsbankanum banka 111.
Áríðandi er að greiða kröfuna strax.
Kveðja,
Tækniskólinn

Ágæti nemandi,
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Áríðandi er að nemendur sem óska eftir áframhaldandi skólavist á haustönn/vorönn 20__ staðfesti
umsókn sína með því að greiða álagt 5000 króna staðfestingargjald í heimabanka eða í næsta banka
fyrir dagur. mán. en þann dag fellur krafan niður.
Gjaldið er óafturkræft en gengur sem innágreiðsla á skólagjald haustannar/vorannar 20__.
Nemendur sem greiða staðfestingargjaldið eru í forgangi með skólavist á næstu önn, standist þeir
kröfur um námsárangur og skólasókn á haustönn/vorönn 20__.
Nemendur sem eru undir 70% skólasókn í lok annar fá ekki skólavist á haustönn/vorönn 20__
standist þeir ekki reglur um námsárangur. Staðfestingargjald er ekki endurgreitt í þeim
tilfellum.
Sjá nánar á heimasíðu Tækniskólans
http://www.tskoli.is/taekniskolinn/frettir/nr/1537
Leiðbeiningar um hvernig nota á Innu við valið (pdf):

http://gogn.tskoli.is/files/eplicapdf/VAL-LeidbeiningarFyrir%20Nemendur.pdf
Línan, vefrit (pdf):
http://gogn.tskoli.is/files/eplicapdf/LinanVefrit.pdf
Kveðja,
Tækniskólinn

Ágæti nemandi,
Eindagi 5.000 króna staðfestingargjalds vegna skólavistar var í gær dagur. mán..
Hægt er að greiða kröfuna í heimabanka eða næsta banka og dugar þá að gefa þar upp kennitölu
greiðanda og að krafan sé í Landsbankanum banka 111.
Síðasti dagur til að greiða gjaldið er fimmtudagurinn dagur. mán.
Ef krafan verður ekki greidd er litið svo á að þú óskir ekki eftir skólavist á næstu önn og krafan fellur
niður.
Eftir það er eingöngu hægt að sækja um skólavist í dagskóla á
https://framhaldsskolaumsokn.inna.is/framhaldsskolaumsokn/
Þeir sem greiða staðfestingargjald þurfa ekki að sækja um þar.
Gjaldið er óafturkræft en gengur sem innágreiðsla á skólagjald haustannar/vorannar 20__.
Nemendur sem greiða staðfestingargjaldið eru í forgangi með skólavist á næstu önn, standist þeir
kröfur um námsárangur og skólasókn á haustönn/vorönn 20__.
Nemendur sem eru undir 70% skólasókn í lok annar fá ekki skólavist á haustönn/vorönn 20__
standist þeir ekki reglur um námsárangur. Staðfestingargjald er ekki endurgreitt í þeim
tilfellum.
Kveðja,
Tækniskólinn
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