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Ef meta á nám frá 
öðrum skólum þurfa 
einkunnir að fylgja með.

Skóli (annar en VMA):
Meðfylgjandi einkunnir  r

Það er á ábyrgð umsækjanda að skila inn námsferli svo 
hægt sé að meta nám úr öðrum skólum. Gef heimild til að sækja       r

einkunnir frá öðrum skólum í INNU 

Nafn umsækjanda Kennitala Heimasími

Lögheimili Sveitarfélag      Póstnúmer GSM

Aðsetur og sími á Akureyri ef  lögheimili er ekki þar

 Nafn, heimili og sími forráðamanns  ef umsækjandi eryngri en 18 
ára annars nánasta aðstandanda: 

Netfang (prentstafir)

Nám sem nemandi hyggst stunda (merkið x í viðeigandi reit):

LISTASVIÐ
Listnámsbraut 
myndlistarkjörsvið

1 ár 2 ár 3 ár 4 ár 

Listnámsbraut 
textil og hönnunarkjörsvið

1ár 2 ár 3 ár 4 ár 

Listnámsbraut 
tónlistarkjörsvið

1 ár 2 ár 3 ár 4 ár 

RAUNGREINASVIÐ

Grunnnám matvæla- og veitingagreina

Eftir grunnnám matartækni
r

kjötiðn 

Sjúkraliðabraut 1 ár 2 ár 3 ár 

Náttúrufræðibraut 1 ár 2 ár 3 ár 4 ár 

Íþróttabraut 1 ár 2 ár   viðbót

SAMFÉLAGSSVIÐ
Félagsfræðabraut 1 ár 2 ár 3 ár 4 ár

Hagfræðabraut 1 ár 2 ár 3 ár 4 ár 

Viðskiptabraut 1 ár 2 ár   viðbót

VIÐBÓTARNÁM TIL STÚDENTSPRÓFS AÐ 
LOKNU STARFSNÁMI 

Starfsnám:  

TÆKNISVIÐ

Málm/Vélt Rafiðn
Bygginga/ 
mannvirkja Bíl.

Grunnnám
Framhaldsnám

Vélstjórn A stig B stig C stig D stig

Hársnyrtiiðn 1. önn 2. önn 3. önn 4. önn 5. önn

Samningsbundið iðnnám 1. önn 2. önn 3.(5.) önn

Iðngrein: Lok samn:

ALMENNT NÁM
Almenn braut  

Almennt nám

STARFSBRAUT FYRIR NEMENDUR MEÐ SÉRÞARFIR

Önn: 

Aðalval:
_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

Samtals_______

Varaval:
1_____________

2_____________

3_____________

Nemandi lýkur námi sínu á eðlilegum tíma með því að taka 18 einingar á önn Því skal 
nemandi í bóklegu námi að jafnaði ekki velja fleiri  en 18 einingar og nemandi í verklegu 
námi  ekki fleiri  en 21 Velji nemandi fleiri en 20 einingar (23 í verklegu námi) getur hann 
búist við því að áfangar umfram þessi mörk færist í varaval

Það er ekki hægt að tryggja það að allir nemendur fái þá áfanga sem þeir velja 
Þess vegna verður að skrá áfanga í varaval 

Íþróttir:

ÍÞR102 og ÍÞR202/212 eru byrjunaráfangar sem allir nemendur verða að ljúka . Þeir geta 
einnig  valið  aðra  íþróttaáfanga  samhliða  og  lokið  fleiri  einingum  í  íþróttum  á  önn 
Valáfangar  í  íþróttum  eru:   Boltaleikir  í  sal,  dans,  jóga,  sund,  þrekþjálfun  og  útivist.  
(BOL401, DNS401, JOG401,  SKI401, SKO401, SUN401, ÞRE401, ÞRE431 og ÚTI401)

Akureyri__________         ________________ ___________________
                       (dags.)                                                   (undirskrift umsækjanda)
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