Vorönn-2021

Leiðbeiningar varðandi
töflubreytingar
Töflubreytingar fara fram rafrænt í Innu og eru
leiðbeiningar um framkvæmd þeirra hér:
Töflubreytingar – Leiðbeiningar fyrir nemendur
Í töflubreytingum sjá nemendur aðeins þá áfanga
sem eru í boði á þeirri braut sem þeir eru skráðir
á uppfylli þeir reglur um undanfara. Nemendur
sjá ekki áfanga á öðrum brautum skólans.

Á vorönn 2021 tók Tækniskólinn upp spannarkerfi vegna covid sem þýðir að hefðbundinni önn er
skipt upp í tvær spannir:

Spönn 1

Spönn 2:

7. jan.–5. mars

10. mars–19. maí

Sjá skóladagatal

Færri áfangar á hverri spönn
Þetta þýðir að nemendur eru í færri áföngum á hverri spönn eða 2–3 áföngum. Áfangar eru kenndur
oftar í viku heldur en áður. Til dæmis ef áfangi var kenndur í 4 tíma í viku verður hann núna kenndur
8 tíma í viku. Sjá dæmi hér:

Þetta þýðir að töflubreytingar verða aðeins flóknari en áður þar sem:
1.

Áfangi getur verið í boði bæði á spönn 1 og á spönn 2

2.

Áfangi bara kenndur á spönn 1

3.

Áfangi bara kenndur á spönn 2

4.

Áfangi er kenndur yfir báðar spannirnar eins og áður
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Hvenær er áfangi kenndur?
Hvernig er hægt að sjá hvenær áfangi er kenndur, sjáum nokkur dæmi hér:
Áfangaheiti hópanúmer

Hvenær áfangi er kenndur

ÍSLE1LT05XT 1 - S1

Íslenska hópur 1 – er kenndur á spönn 1
Það sést á S1 sem er aftast í áfangaheitinu.

STÆR2BR05AT 2 - S2

Stærðfræði hópur 2 - er kenndur á spönn 2
Það sést á S2 sem er aftast í áfangaheitinu.

FTÖF3SA04BH 1 - Ö

Tölvusníðagerð hópur 1 – er kenndur yfir báðar spannirnar.
Það sést á Ö sem er aftast í áfangaheitinu.

Heildarlisti áfanga
Heildarlisti yfir það hvenær áfangi er kenndur er hér: Spannir – hópafjöldi V2021
(Athugið að excel-skjalið birtist neðst í browserglugga)

Nokkur atriði sem þarf að hafa í huga:
Það eru nokkur atriði sem þarf að hafa í huga varðandi töflubreytingar og getur valdið því
að óskum um töflubreytingar er hafnað:
•

Ekki er hægt að óska eftir að komast í hóp sem er yfirbókaður.

•

Ekki er hægt að óska eftir að komast í áfanga sem er í 50 – 100% árekstri við annan
áfanga sem er fyrir í töflu.

•

Það að fækka áföngum getur tafið námsframvindu á seinni önnum og seinkað útskrift.
Því er alltaf best að ræða við skólastjóra eða námsráðgjafa áður en óskað er eftir að
fækka áföngum.
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