
Kópavogi, 4. febrúar 2021 

Ágætu foreldrar/forráðamenn nemenda í 10. bekk 

Með bréfi þessu vill Menntamálastofnun upplýsa foreldra/forráðamenn nemenda í 10. bekk um 

framkvæmd innritunar nýnema í framhaldsskóla næsta haust, sem fer fram rafrænt á vefsvæði 

Menntagáttar í vor, sjá: http://menntagatt.is. Þar sem nemendur í 10. bekk eru ólögráða er samþykki 

foreldra/forráðamanna þeirra áskilið við innritun í framhaldsskóla. Ekki er mögulegt að fá 

staðfestingu forráðamanna á rafrænni umsókn en Menntamálastofnun lítur svo á að með því að 

upplýsa um fyrirkomulag innritunar sé tryggt að foreldrar/forráðamenn fylgist með innritun barna 

sinna. Umsækjendur þurfa að hafa aðgang að nettengdri tölvu til að geta sótt um. Slíkt aðgengi 

stendur þeim til boða í grunnskólum og framhaldsskólum hafi þeir ekki tölvu heima fyrir. 

Veflykill 
Nemendur fá bréf frá Menntamálastofnun afhent í skólunum áður en innritun hefst. Í bréfinu er 

veflykill sem nemendur nota til að skrá sig inn í umsókn og upplýsingar um innritunarferlið. Ef 

veflykill týnist er hægt að nálgast þá með því að fara inn í umsókn á kennitölu og Íslykli forráðamanns 

og sækja hann undir flipanum „veflyklar“. Einnig er hægt að biðja um frekari upplýsingar og aðstoð 

varðandi  veflykla í gegnum netfangið innritun@mms.is.  

Umsóknarfrestur 
Innritun fer fram í tveimur skrefum: 

• Forinnritun 

Forinnritun fer fram frá 8. mars til 13. apríl 2021. Nemendur sækja um tvo skóla og velja sér 

jafnframt tvær námsbrautir innan hvors skóla (fyrsta val og annað til vara). Forinnritunin gefur 

yfirvöldum vísbendingar um hvert straumurinn liggur. 

• Lokainnritun 

Dagana 6. maí til 10. júní 2021 geta nemendur breytt umsókn sinni hafi þeir skipt um skoðun eða 

ekki staðist inntökuskilyrði á þær námsbrautir sem þeir sóttu um í forinnritun. Ef nemendur vilja ekki 

breyta umsókn sinni þarf ekki að aðhafast neitt frekar á þessu tímabili og stendur umsóknin frá 

forinnrituninni. Þegar grunnskólum hefur verið slitið í vor flytjast skólaeinkunnir (lokavitnisburður) 

nemenda rafrænt til þeirra skóla sem þeir sóttu um hjá. Umsækjendur geta séð námsferil sinn inni í 

umsókn sinni um framhaldsskóla á http://menntagatt.is eftir 10. júní. Nemendur eru hvattir til að 

yfirfara einkunnir og láta vita ef eitthvað er ekki eins og á að vera. 

Fylgiskjöl með umsóknum 
Skólaeinkunnir nemenda í 10. bekk (lokavitnisburður) flytjast rafrænt eftir 10. júní til þeirra 

framhaldsskóla sem sótt er um hjá. Ef útskriftarskírteini og upplýsingum frá grunnskóla á Menntagátt 

ber ekki saman (opnið umsóknina í Menntagátt til að sjá námsferilinn) skal hafa samband við 

Menntamálastofnun í síma 514 7500 eða í netfangið innritun@mms.is. Ekki þarf að senda afrit af 

prófskírteinum með umsókn. Vottorð eða sérstakar upplýsingar, t.d. um sértæka námsörðugleika, 

námsferil úr erlendum skólum og sértækum skólum, geta nemendur eða foreldrar/forráðamenn látið 

fylgja með umsókn sem viðhengi. Einnig geta þeir sent slík gögn til viðkomandi skóla með pósti eða 

veitt grunnskóla umsækjanda leyfi til að senda þau. Þó er ekki  hvatt til þess að senda greiningargögn 

með umsóknum, þar sem óþarfi er að skólarnir hafi aðgang að þeim fyrr en nemandi hefur verið 

innritaður í viðkomandi skóla. Ef nemandi hefur lokið grunnskólanámi erlendis eða stundað 
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sambærilegt nám þar, er best að hafa samband beint við þann framhaldsskóla sem barnið sækir um 

hjá. Nöfn þeirra sem sjá um innritun í hverjum framhaldsskóla má sjá á heimasíðum skólanna.  

Afgreiðsla umsókna 
• Afgreiðsla umsókna hefst 11. júní 2021. Ekki er hægt að breyta umsókn eftir 10. júní sem er síðasti 

dagur innritunar. 

• Þegar umsóknarfresti lýkur raða framhaldsskólarnir umsóknum í afgreiðsluröð eftir einkunnum og 

öðrum þáttum sem þeir leggja til grundvallar innritunar nýnema. Þeir sem uppfylla skilyrðin best 

verða fremstir og svo koll af kolli. Skólarnir gera í röðuninni engan greinarmun á fyrsta og öðru vali 

og getur umsókn verið samþykkt í báðum þeim skólum sem sótt er um hjá. Ef svo er þá ræður röðun 

umsækjanda um valið og fær hann þá skólavist í þeim skóla sem hann valdi númer eitt.  

Skólavist ræðst af vali umsækjenda og samþykki skóla 

Umsækjendur Val 1 Val 2 Skólavist 

X Já Já Val 1 

Y Já Nei Val 1 

Z Nei Já Val 2 

Þ Nei Nei Frekari úrvinnsla hjá 
Menntamálastofnun 

 

• Fái umsækjandi ekki skólavist í þeim skólum sem hann sótti um hjá sér Menntamálastofnun um að 

útvega viðkomandi skólavist. Stefnt er að því að allir hafi fengið skólavist fyrir lok júní 2021. 

Umsækjendur geta einnig séð stöðuna með því að opna umsóknina sína á http://menntagatt.is. 

• Framhaldsskólarnir senda bréf/tölvupóst til þeirra umsækjenda sem þeir innrita, ásamt 

greiðsluseðli fyrir innritunargjöldum. Hver skóli gefur ákveðinn greiðslufrest og ef gjaldið er ekki 

greitt á réttum tíma er litið svo á að umsækjandi ætli ekki að þiggja skólavist á haustönn 2021. 

• Skólameistari hvers framhaldsskóla ber ábyrgð á að afgreiðsla umsókna sé í samræmi við kröfur um 

undirbúning sem skólinn gerir, svo og verklagsreglur ráðuneytisins. Skólameistara ber að rökstyðja 

ákvörðun skóla ef umsækjandi óskar eftir því. Heimilt er að kæra synjun umsóknar til ráðuneytisins 

ef umsækjandi unir ekki skýringu skólameistara. 

Nánari upplýsingar 
• Upplýsingar um innritun eru á vefslóðinni http://menntagatt.is. Senda má skriflegar fyrirspurnir á 

netfangið innritun@mms.is. 

• Á Facebook er hægt að gerast vinur „Ráðgjöf vegna innritunar í framhaldsskóla“ þar sem hægt er 

að fá aðstoð vegna innritunar. Tengill er á síðuna af Menntagáttinni. 

• Símaráðgjöf vegna innritunar er opin alla virka daga í síma 514 7500. 

starfsfólk Menntamálastofnunar 


