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Tækniskólinn
2. Innfærsla og leiðrétting
einkunna

Tilgangur
Þessi vinnulýsing er nánari útfærsla skráningu einkunna sem vísað er til í verklagsreglum VKL-306 og
VKL-204.

2. Framkvæmd
Skráning einkunna í Innu - Kennarar
Meginregla er að einkunnir eru skráðar í Innu innan þriggja daga frá prófi. Ekki þarf að skrá allar
einkunnir inn samtímis. Nemendur geta séð einkunnir strax og þær eru komnar í Innu. Lokafrestur til
að skrá inn einkunnir er til kl. 17.00 föstudaginn 15. desember.
Leiðrétting einkunna er gert með sama hætti og þegar skráð er einkunn, sjá nánar í VKL-306. Allar
leiðréttingar á einkunnum gera kennarar beint í Innu.
Skráning einkunna í Innu
Þegar skráðar eru einkunnir á áfanga er smellt á „Skrá einkunnir“ og verkefnið valið.

Hér er valið hvaða einkunn verður skráð og hvort skrá eigi umsögn með einkunn, eða skrá vægi í
einkunnaþáttum ef fleiri en einn einkunnarþáttur verkefnis. Hægt er að gefa einkunnir í brotum með
einum aukastaf.
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Athugasemd um einkunn lykilmatsþátta
Þegar nemendur ná ekki fjórum í prófi og fyrirvari er um það í VKL-306 Námsmat og prófahald og í
GAT-045 Námsáætlun á að skrá einkunnina F og athugasemdina „Prófseinkunn er X,X en 4 þarf til að
standast áfangann.“
Í lykilmatsþætti á að setja „Já“ í „Fall í lokaeinkunn“ í einkunnareglu áfangans. Einnig er best að
„Athugasemd“ lykilmatsþáttar hefjist alltaf á orðinu Lykilmatsþáttur. Þannig blasir það bæði við
kennurum og nemendum að um lykilmatsþátt er að ræða.
Í einkunnagjöf á að gefa F í lykilmatsþætti ef nemandi er undir 4 það á líka við ef nemandi skilar ekki
matsþætti.
Skv. verklagsreglu VKL-106 um heildarstjórnun náms skal auðkenna í Námsáætlun (GAT-045)
hvernig matsfyrirkomulagi áfanga skuli háttað og matsþættir skráðir til samræmis í Innu.
Í verklagsreglu 306 í rekstrarhandbók (VKL-306) segir m.a. um námsmat, verkefnaskil og skráningu
einkunna.
„Alla matsþætti skal leggja fyrir í Innu“
„Kennari fer yfir úrlausnir og færir einkunnir fyrir hvern matsþátt í Innu.
Einkunnir hvers matshlutar skal skrá í Innu innan 10 daga eftir að skilafrestur er liðinn samkvæmt
kennsluáætlun. Ekki er heimilt að skrá einkunnir allra matshluta inn i lok annar.“
Lykilmatsþáttur í einkunnareglu

Kennsluáætlun

Skýringar á stöðu nemenda í Innu
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Staða

Vinnslustaða

Merkir að:

Féll á
önn

Féll á önn. Boðinn samningur

Fá skólavist ef þeir gera samning við námstjóra eða
námsráðgjafa. Verða boðaðir í viðtal á næstu dögum.

Féll á
önn

Féll á önn. Hættir

Völdu ekki. Greiddu ekki staðfestingargjald. Fá ekki skólavist.

Féll á
önn

Féll á önn. Skólavist hafnað

Eru með fall í tvær annir og/eða fall á önn og undir 70%
skólasókn. Fá ekki skólavist.

Nemendur sem eru í stöðunni Kemur ekki á næstu önn og óska eftir skólavist á næstu önn, verða að
sækja um á http://menntagatt.is/
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