
Leiðbeiningar um val í Innu fyrir
nemendur fædda 2004 og fyrr,

og hvar hægt er að finna upplýsingar
um þá áfanga sem í boði eru á 

haustönn 2023
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Áfangaval 8.-22. mars

• Nemendur fæddir 2004og fyrr  geta valið 
sjálfir í INNU eða leitað til áfangastjóra, 
námsstjóra eða námsráðgjafa.
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Opnaðu heimasíðu MK (www.mk.is) og 
smelltu á Nemendur
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Veldu áfangar í boði næstu annir
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Hér eru uppl. um áfangaheiti, viðfangsefni,
undanfara, brautarkjarna (er áfanginn skylduáfangi á 
þinni braut) og hvenær áfangar eru kenndir á næstu 
önn og næstu 3 árin. Nemendur geta líka séð hvort 
áfangi er í kjarna á hans braut, í bundnu vali eða 
valáfangi.



Veldu flipann námsleiðir og veldu þína braut
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Veldu nemendur fæddir 2004 og fyrr

HHP Umsjón nýnema 7



Veldu prentvæna útgáfu
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Grænmerktir  
áfangar eru allir 
þeir áfangar 
sem nemandi á 
þessari braut 
verður að taka. 
Rauðmerktir 
áfangar eru 
þeir áfangar 
sem nemandi 
getur valið að 
taka til að 
dýpka betur 
þekkingu sína 

Hér er hægt að 
skoða alla 
áfanga sem 
eru í boði eftir 
þrepum –
nemandi þarf 
að passa að 
taka ekki fleiri 
en 66 einingar 
á 1. þrepi, ekki 
fleiri en 100 
einingar á 2. 
þrepi og að 
lágmarki 34 
einingar á 3. 
þrepi



Skráðu þig inn í Innu
og smelltu á val
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Hér þarf að velja áfanga
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Veldu 30-35 einingar, eða 6-7 áfanga
með því að ýta á áfangaheitið
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Veldu tvo varaáfanga og færðu þá 
niður í varaval með að draga þá niður
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ATH: Nemandi velur eingöngu áfanga sem hann á að taka eða getur hugsað 
sér að taka – allt áfangaval er bindandi þannig að nemandi getur ekki breytt 
um áfanga í töflubreytingum ef hann hættir við

Smelltu á X til að eyða út 
áfanga



Gangi þér vel ☺

• Val er umsókn um skólavist á næstu önn. 
• Ekkert val = engin skólavist 
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