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Áfangaval 8-22. mars.

• Nemendur fæddir 2005 og 2006 velja í 
kennslustund þ.e. í VERA1AB01 og 
VERA1AD01 þann 10. og 17. mars. 
Umsjónarkennari skiptir sínum nemendahóp 
upp eftir brautum og sendir upplýsingar til 
sinna nemenda um hvenær þeir eigi að mæta.
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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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Nemendur fæddir 2005 og 2006
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Á hvaða námsleið/braut ert þú?

• Mikilvægt er að velja áfanga eftir því á hvaða
námsleið/braut þú ert.

• Hafðu námsferilinn þinn til hliðsjónar sem þú
gerðir í VERA tímanum

• ATH. Þeir nemendur sem eru í 
grunnáföngum(1AA00) í dönsku, ensku, 
íslensku og stærðfræði ættu að velja
áframhaldandi áfanga í þessum kjarnafögum.
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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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ATH. VERA og 
ÍÞRÓ bætast 

við – 2 einingar



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 í val – 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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