
Leiðbeiningar um val INNU

FYRSTA SKREF
1. Opnaðu heimasíðu skólans (www.vma.is)  og farðu inn í Námið (efst á síðu).
2. Þar geturðu skoðað brautalýsingar, kennsluáætlanir og undir Umsókn um skólavist séð 

valbæklinginn þar sem allar upplýsingar eru um næstu önn og brautir skólans þ.m.t. áfangar 
í boði. Þar getur þú einnig skoðað hvaða áfangar eru á þinni braut.  

3. Þú getur t.d. skrifað niður eða afritað hvaða áfanga þú vilt taka á næstu önn af þeim sem í 
boði eru 

4. Þú átt að velja 2-3 áfanga til að hafa sem varaval. Athugaðu að þú verður að vera búin/n 
með undanfara. Þetta er sérstaklega mikilvægt á bóknámsbrautunum. Velja í varaval t.d. 
áfanga sem þú gætir tekið á þessari önn. 

5. Til að komast í INNU þarftu að hafa notandanafn og aðgangsorð, sem þú hefur náð í.  

6. Á stundatöflunni þinni var aðgangur að póstkerfi skólans en þangað inn kemur lykilorð ef 
þú hefur fengið sent lykilorð úr Innu.

7. Hafir þú gleymt lykilorði í Innu er farið inn á inna.is slegin inn kennitala og skóli. Gleymt 
lykilorð. Þá færðu lykilorðið á póstfang sem skráð er í Innu. 

8. Hafir þú glatað aðgangi að kerfi skólans getur þú fengið lykilorðið á skrifstofu VMA gegn 
gjaldi.  

ANNAÐ SKREF
1. Opnaðu INNUNA (Inna fyrir nemendur) frá heimasíðu skólans. 
2. Smelltu á NÁMSFERILL (á borðanum vinstra megin). 
3. Smelltu á SKRÁ ÁFANGA (grár hnappur, hægra megin fyrir ofan námsferil). 
4. Staðfestu að önnin sé rétt. 
5. Veldu einn áfanga úr fellirammanum t.d. SAG2036. 
6. Veldu AÐALVAL (eða varaval)   
7. Smelltu á NÝSKRÁ 
8. Ef þú gerir villu eða þarft að eyða áfanga: Smelltu á áfangann og veldu EYÐA. Ef þú vilt 

eyða öllu og byrja upp á nýtt: Smelltu á NÁMSFERILL og svo EYÐA ÁÆTLUN (efst í 
hægra horni) 

Ef þú lendir í vandræðum skaltu leita til umsjónarkennara/kennslustjóra/áfangastjóra/brautarstjóra 
sem aðstoðar þig við valið. Gott er að láta umsjónarkennara/kennslustjóra vita þegar þú ert búinn að 
velja í INNUNNI (í viðtalstíma eða með tölvupósti, sjá í INNU, hnappurinn: Senda póst...). 

Staðfesta þarf valið þitt til að þú sért með í pottinum þegar stundataflan er gerð. Það er gert með 
undirritun valblaðs. Ef þú hefur ekki gengið frá valinu þá, verður litið svo á að þú ætlir ekki að 
koma í skólann á næstu önn EKKERT VAL = enginn gíróseðill, engin stundatafla.

 

http://www.vma.is/


Leiðbeiningar með myndum 

Nemendur VMA Inna – Innsláttur vals. 

Farið inn í Innu og smellið á:

Námsferill (vinstra megin)

Veljið svo Skrá áfanga – hnappur til hægri

Veljið næstu önn t.d. 20111

Þá kemur upp mynd þar sem hægt er að velja áfanga:

file:///home/bensi/sameign/Stjornun/20102/Val/


 Aðalval: Velja á úr felliramma viðkomandi áfanga  (AAA000) og síðan smellt á 

nýskrá. Endurtekið og úr fellirammanum er allir áfangar valdir sem eiga að vera í 

aðalvali. 

Varaval: Fyrir varaval eða Aðalvali breytt í varaval í fellirammanum.

Ekki þarf að breyta Kjarni/Kjörsvið eða öðrum stillingum. 

Þegar síðasti áfangi er kominn inn er gott að smella á námsferill til að sjá 

heildaryfirlit. Ef þú gerir villu eða þarft að eyða áfanga: Smelltu á áfangann og veldu 

EYÐA. Ef þú vilt eyða öllu og byrja upp á nýtt: Smelltu á NÁMSFERILL og svo 

EYÐA ÁÆTLUN (efst í hægra horni)



Upplýsingar um Innuaðgang

Skólakerfið INNA
Skólakerfið INNA er upplýsingakerfi fyrir framhaldsskóla sem byggir á gagnagrunni 
Menntamálaráðuneytisins. Í INNU eru geymdar allar upplýsingar um framhaldsskólaferil 
nemanda. Nemendur fá aðgang að t.d. stundatöflu, einkunnum og mætingum sínum.  Til 
að nálgast þessar upplýsingar þarf sérstakt lykilorð  

Forráðamenn nemenda yngri en 18 ára geta fengið aðgang að Innu. Þeir sækja sér 
lykilorð í gegnum "gleymt lykilorð" (sjá lýsingu hér að neðan) og fá sent nýtt lykilorð á 
netfang forráðamanns sem skráð var í Innu þegar sótt var um skólann.

Ef netfang forráðamanna er ekki rétt í Innu skal senda tölvupóst til skrifstofa@vma.is 
með ósk um að fá netfang skráð í Innu. Tölvupóstinn verður að senda úr netfanginu sem 
skrá skal sem netfang í Innu.

Nýtt lykilorð

Nemandi og forrráðamaður nemanda yngri en 18 ára, geta sótt sér lykilorð að Innu. 
Lykilorðið er sent á netfangið sem skráð er í Innu.

1. Farið inn á heimasíðu INNU (https://www.inna.is/Nemendur/).

2. Smellt er á tengilinn "Gleymt lykilorð"  á innskráningarsíðunni.

3. Kennitalan er slegin inn og VMA valið.  Forráðamaður notar eigin kennitölu

4. Inna sendir sjálfkrafa notendanafn (nota má hvort heldur notendanafnið eða 
kennitöluna) og lykilorð í tölvupósti á það netfang sem skráð er í Innu.

5. Þetta lykilorð gildir að Innu. 

Nánari upplýsingar má finna á heimasíðu VMA  

http://vma.is  síðan valið  Gryfjan og SOS. 

https://www.inna.is/Nemendur/
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