
Við lok skólagöngu í 10. bekk 2018 
– hvað tekur við?
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Hvað er um að velja – hvað er í boði?

 Undirbúningur heima fyrir:

 Stuðningur og foreldrastarf skilar sér til unglinganna (skv. niðurstöðum 

frá Rannsókn og greiningu, 2015)

 Samband unglinga við foreldra og samvera með foreldrum eru 
verndandi þættir(skv. niðurstöðum frá Rannsókn og greiningu, 2015)

 Undirbúningur í Álftanesskóla:

 Fræðsla - ákvarðanataka, ferilskrárgerð, innritun í framhaldsskóla (for- og 
lokainnritun), að skoða heimasíður skólanna, heimsóknir

 Markþjálfun – styrkleikar, eiginleikar, hæfileikar, lífsgildi, starfsgildi

 Námsviðtal – einstaklingsviðtal með umsjónarkennara
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Heimsóknir og fræðsla fyrir nemendur

 Benni Kalli: lífsleikni, að takast á við sjálfan sig, styrkleika, veikleika, 

raskanir, vendipunkta í lífinu (4. október)

 Þorgrímur Þráinsson rithöfundur: Verum ástfangin af lífinu  -

markmiðasetning (23. janúar)

 Ástráður – félag læknanema: kynheilbrigði (21. nóvember)

 VR: Virðing og réttlæti; réttindi og skyldur (26. september)

 Landspítali háskólasjúkrahús: kynning á nokkrum störfum 

heilbrigðisstétta. Ætlað þeim nemendum sem hyggja á nám í 

heilbrigðisvísindum. Takmarkaður fjöldi nem. kemst á kynninguna, (18. apríl)
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Heimsóknir og fræðsla fyrir nemendur

 Framhaldsskólakynning 2018: (febrúar)

 Opin hús framhaldsskólanna: Dagsetningar í mentor

 Starfamessa – kynning foreldra á störfum sínum (11. nóvember )

 Markþjálfun – fræðsla og viðtöl (febrúar-apríl)
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Hvernig velja nemendurnir nám, námsbraut

og framhaldsskóla? 

 Skoða áhuga sinn á námi og störfum 

 Starfsþroski að mótast næstu árin, fram yfir tvítugt

 Skoða eiginleika sína 

 hæfileika, styrkleika, lífsgildi o.s.frv.

 Mæta á kynningar og opin hús

 skoða fleiri skóla en færri fyrir ákvarðanatöku

 Skoða hvern skóla út frá kostum þeirra og göllum

 m.t.t. áhuga, styrkleika, námsframboðs, fyrirkomulags (áfanga- bekkjakerfi), staðsetningu skóla..

 Skoða menntagatt.is

 Listi yfir skóla, upplýsingar vegna innritunar, tenglar, glærur frá Menntamálastofnun

14.3.2018 5



Hvernig geta foreldrar og skóli stutt við

nemendur í námsleitinni? 

 Hlusta á sjónarhorn og viðhorf unglinganna

 Ræða um áhuga þeirra á námi og störfum

 Ræða eiginleika, hæfileika, styrkleika, lífsgildi …..

 Mæta á framhaldsskólakynningar – Ný námskrá, breytingar á kennslutilhögun 
(3 ár/4 ár – feiningar/einingar …..)

 Skoða menntagatt.is - Lista yfir heimasíður framhaldsskólanna er að finna þar

 Foreldrakynning, framhaldsskólakynning og námsbrautir: glærur á 
heimasíðu Álftanesskóla

 Mæta á opin hús með unglingunum – skapa umræður

 Skoða hvern skóla út frá kostum þeirra og göllum m.t.t. áhuga, styrkleika, 
námsframboðs, fyrirkomulags (áfanga- bekkjakerfi), staðsetningu skóla ….
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Innritunin 

 Forinnritun er hafin og lýkur 13. apríl

 Nemendur hafa fengið bréf frá Námsmatsstofnun með veflykli að

innritunarvef og leiðbeiningum. Ef veflykill glatast er hægt að fá nýjan hjá 

Steinunni.

 Nemendur í 10. bekk eru eindregið hvattir til að taka þátt í forinnrituninni með

raunhæft val í huga. Mikilvægt að þekkja innritunarferlið og skráningu umsóknar

 Lokainnritun verður 4. maí til 8. júní

Nemendur í 10. bekk hafa frest til sækja um nám í framhaldsskóla eða breyta

umsóknum úr forinnritun til miðnættis föstudaginn 8. júní. Muna að staðfesta

allar breytingar.
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Breytingar á reglugerð um innritun nemenda í 

framhaldsskóla - 11.1.2017

 Framhaldsskólum er nú heimilt að taka einnig mið af viðbótargögnum þegar 

velja þarf úr stórum hópi umsækjenda.

 Meginefni reglugerðarinnar er að þegar framhaldsskólar þurfa að velja úr

stórum hópi umsækjanda um skólavist, er þeim heimilt að taka mið af fleiri 

gögnum en lokaeinkunnum úr grunnskóla. Þeim er einnig heimilt að taka 

mið af viðbótargögnum sem nemandi kýs að senda með umsókn sinni, eins og 

staðfestar upplýsingar um þátttöku og árangur í félagsstarfi, öðru námi, 

keppnum af ýmsu tagi, svo sem íþróttum, listum, tungumálum og 

raungreinum og niðurstöður samræmdra könnunarprófa. Þessi breyting 

kemur fram í reglugerð nr. 1199/2016 um breytingar á reglugerð nr. 

1150/2008 um innritun nemenda í framhaldsskóla (sem áður var breytt með 

reglugerð nr. 204/2012). Sjá nánar um innritun nemenda í framhaldsskóla 

á vef Menntamálastofnunar.
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Innritunin

 Menntamálastofnun hefur umsjón með innritun. 

Sími 514 7500 og netfang: innritun@mms.is

 Upplýsingasíða:   http://menntagatt.is/

Á þessari síðu fer innritun fram og hægt að fylgjast með ferli umsóknar

 Facebook síða – ,,Ráðgjöf vegna innritunar í framhaldsskóla“  

Hér er hægt að fá ýmsar upplýsingar um innritunina sem og spyrja 

spurninga
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Innritunin

 Framhaldsskólar eru ábyrgir fyrir inntökuskilyrðum og setja upplýsingar um 

reglur og inntökuskilyrði á sínar heimasíður

 Umsækjendur úr Garðabæ njóta takmarkaðs forgangs við innritun á 

bóknámsbrautir í Fjölbrautaskóla Garðabæjar. Ef umsóknir eru fleiri en 

hægt er að sinna er horft til einkunna í ensku, íslensku og stærðfræði auk 

frammistöðu í greinum sem tengjast umsóknarbraut

 sjá inntökuskilyrði:  http://fg.is/namid/innritun/

 Ekki er horft til búsetu varðandi hönnunar- og markaðsbraut, listnámsbraut og 

íþróttabraut í FG: http://www.fg.is/namid/innritun/
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Lokainnritun 

 Einkunnir berast rafrænt frá grunnskóla til viðkomandi framhaldskóla, sem 
sótt er um 

 Gott er að skoða vel í tíma hvort réttar einkunnir hafa farið inn og gera 
athugasemdir strax ef svo er ekki

 Allar greiningar sem fylgja nemendum þurfa forráðamenn að fara með eða 
senda í þann skóla sem hefur samþykkt umsókn nemanda. 

 Grunnskólinn sendir ekki greiningar á milli skólastiga 
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Vinnsla umsókna – eins og áður?

 Eftir að innritun lýkur 8. júní fá framhaldsskólar lista yfir umsækjendur og 

raða þeim í þá röð sem þeir taka inn (hér er yfirleitt raðað niður eftir 

einkunnum)

 Skólarnir afgreiða allar umsóknir jafnt óháð fyrsta eða öðru vali –

Menntamálastofnun hefur eftirlit með þessu vinnuferli

 Ef nemandi er samþykktur af báðum skólum sem hann sækir um, fær hann 

sjálfkrafa skólavist í þeim skóla sem settur var í fyrsta val

 Fái nemandi staðfestingu um að hann sé samþykktur í skóla sem hann valdi 

númer tvö þýðir það að hann hafi ekki fengið inn í skóla sem settur var númer 

eitt 
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Vinnsla umsókna – eins og áður?

 Ósamþykktar umsóknir

 Allir nemendur sem útskrifast úr 10. bekk og eiga gildar, staðfestar umsóknir 

fá skólavist lögum samkvæmt

 Ef nemandi fær ekki skólavist í þeim skólum sem hann sótti um færist umsókn 

hans til Menntamálastofnunar, sem annast frekari úrvinnslu

 Menntamálastofnun útvegar skólavist fyrir nemandann og birtist skólaúrræðið 

á menntagatt.is
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Vinnsla umsókna 

 Opinber dagur birtingar  á skólavist  nemenda verður í lok júní þegar allir 

nýnemar verða komnir með skólavist. 

 Í lok júní eiga allir nýnemar að hafa fengið greiðsluseðil frá sínum skóla og 

geta einnig séð í rafrænu umsókninni sinni www.menntagatt.is í hvaða skóla 

umsókn þeirra hefur verið samþykkt

 Munið að greiða greiðsluseðil/heimabankaseðil  frá skólanum til að staðfesta 

skólavist. Fylgjast þarf með hvort seðill birtist í heimabanka forráðamanna

 Ef nemandi greiðir ekki greiðsluseðil frá skóla er litið svo á að nemandi 

ætli ekki að nýta sér skólavist í viðkomandi skóla

14.3.2018 14

http://www.menntagatt.is/


Vefurinn Næsta skref

Vefurinn Næsta skref (http://www.naestaskref.is) er 

ætlaður fyrir fullorðna með litla formlega menntun en er

gagnlegur fyrir nemendur að til að skoða starfslýsingar og

auðveldar upplýsingaleit að:

 Störfum á íslenskum vinnumarkaði

 Námsleiðum sem eru í boði
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Helstu dagsetningar vorannar

 20. mars - skíðaferð 

 21. mars - myndataka 

 23. mars - Pisa könnun 

 26. mars - 3. apríl - páskafrí 

 3. maí - árshátíð

 8. maí - opnar aftur fyrir innritun í framhaldsskóla 

 9. maí - Lokaverkefni byrjar 

 1. júní - sýning lokaverkefna 

 4. júní - lokafrágangur og útskriftarferð 

 7. júní - Útskrift 
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Takk fyrir okkur

Tökum höndum saman
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