Leiðbeiningar – Nemendur/Aðstandendur

Valvikan
Staðfesting á skólavist á næstu önn

Í valvikunni staðfesta dagskólanemendur umsókn um skólavist á næstu önn. Nemendur verða að
mæta í viðtalstíma umsjónakennara síns, yfirfara með honum áfangaval sitt fyrir næstu önn og
staðfesta valið. Einnig er mikilvægt að greiða í heimabanka staðfestingargjald skólagjalda sem er
kr. 5000. Athugið að valvikan og staðfestingargjaldið á ekki við um nemendur sem eru á brautum
stafrænnar hönnunar, vefþróunar, meistaraskóla, hljóðtækni, kvikmyndatækni, flugvirkjun eða í
almennu dreifnámi.
Að valið standist undanfarareglur og leiði til hnökralausrar námsframvindu
•
•
•
•

Að fjöldi valinna eininga í aðalvali sé réttur
Allt að 26 kennslust. á önn í öllu hefðbundnu verknámi
Allt að 30 kennslust. á þriggja ára stúdentsbrautum eða sambærilegar því
Gætið þess að einn til þrír áfangar séu í varavali

Athugið að hægt er að skoða námsskipulag allra brauta á vef Tækniskólans.
Áríðandi er að nemendur og kennarar staðfesti valið í Innu!
Þegar valið opnast í Innu er smellt er á önnina sem leiðir nemandann í valmynd til að velja áfanga
næstu annar.
VAL -> og veljið önn
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Áfangar brautar koma fram í eftirfarandi valglugga þar sem nemendur geta valið áfanga.

Upplýsingar

Nauðsynlegt er að staðfesta valið.

Kerfið gerir athugasemd ef skilyrði um undanfara er ekki uppfyllt.
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Brautaskipti
Brautaskipti eru gerð rafræn í Innu. Smellt er á “Brautaskipti” til að komast á síðuna þar sem brautaskipti fara fram. Þegar komið er inn í gluggann sjást upplýsingar um núverandi braut vinstra megin og
svo fellilisti með námsbrautum hægra megin.
1. Hægt er að skrá athugasemd með umsókn um brautaskipti.
2. Þegar búið er að velja braut (og skrá athugasemd ef vill), er vistað.
3. Hægt er að breyta brautaskiptaumsókn með því að smella á sama hlekk, gera breytingar og
það yfirskrifar fyrra val.
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