
Innritun í framhaldsskóla 

haustönn 2018



Innritun tímasetningar

• Innritun á starfsbrautir fyrir fatlaða 1.- 28. febrúar

• Forinnritun 5. mars – 13. apríl

• Lokainnritun 4. maí – 8. júní 

• Niðurstaða liggur fyrir í kringum miðjan júní –

verður auglýst á menntagatt.is og facebook

síðunni „Ráðgjöf vegna innritunar í 

framhaldsskóla“



Menntagáttin

• Kynningabréf til foreldra vegna innritunar á 

starfsbrautir

• Kynningabréf fyrir nemendur vegna innritunar á 

starfsbrautir

• Listi yfir framhaldsskóla

• Fjöldi nýnema plássa (verður uppfært næstu daga)

• Bréf til foreldra (íslenska, enska og pólska)

• Veflykla- og foreldrabréf fara í póst í lok febrúar



Vert er að muna

• Innritun er á ábyrgð skólanna sjálfra

• Þeir setja viðmið um inntökuskilyrði inn á 

einstakar brautir

• Mennta- og menningarmálaráðuneytið ákvarðar 

fjölda námsplássa í hverjum skóla

• Menntamálastofnun finnur skólavist fyrir 

nemendur á fræðsluskyldualdri sem ekki fá 

skólavist í þeim skólum sem þeir sækja um í



Innritun frh.

• Undanfarin ár hafa 87% nemenda fengið 

skólavist í þeim skóla sem þeir velja sem 

fyrsta val

• 98%+ fá inni í öðrum hvorum skólanum 

sem þeir sækja um í

• -2% fá skólavist í þriðja skóla (með aðkomu 

Menntamálastofnunar)



Innritun og nýtt námsmat

• Nýtt námsmat auðveldar framhaldsskólum 

að raða nemendum á rétt þrep

• Nemendur þurfa að fá B í einkunn til þess 

að geta hafið nám á öðru þrepi

• Nemendur með C eða D í kjarnagreinum 

þurfa að hefja nám á fyrsta þrepi

kristrun.birgisdottir@mms.is



Val á skólum

• Nemendur velja tvo skóla 

– Mikilvægt að velja raunhæft

– Setja „óskaskólann“ í val nr. 1

– Velja skóla sem þau raunverulega geta hugsað 

sér að fara í (þ.e. ef þau komast ekki inn í fyrsta 

val)

– Passa að skoða inntökuskilyrðin 



Viðbótargögn með umsókn

• Skoða vel hvort skólar óski eftir 

viðbótargögnum!

• Ekki senda gögn um greiningar með 

umsóknum (hægt að setja skýringar í 

athugasemdadálk inn í umsókninni)

• Skólar hafa ekki sjálfkrafa aðgang að 

niðurstöðum samræmdra prófa





Upplýsingar um innritun

• www.menntagatt.is

• Fésbókarsíða „Ráðgjöf vegna innritunar í 

framhaldsskóla

• innritun@mms.is

• Menntamálastofnun 5147500

http://www.menntagatt.is/
mailto:innritun@mms.is


„Sumt“ er aldrei of oft sagt

• Eftir að það lokar fyrir innritun þá er EKKI hægt 

að breyta neinu

• Það borgar sig EKKI að vera að „fikta“ í 

umsókninni sinni nokkrum tímum áður en það 

lokar og alls EKKI síðasta klukkutímann

• Ekki hægt að ákveða að fara frekar í skóla í vali 2 

(ef viðkomandi hefur fengið inni í vali nr. 1)


