Ef skólinn á ekki Íslykil þurfið þið að sækja um hann.
Íslykill lögaðila er fenginn með sama hætti og íslykill einstaklings.
Hér eru leiðbeiningar um hvernig maður fær íslykil og hnappur til að panta hann.
https://www.island.is/islykill/um-islykil/
Leiðbeiningar vegna umsókna til undanþágunefndar fara hér á eftir:
Til þess að geta fyllt út umsókn þurfa skólastjórar að hafa umboð frá skólanum.
1. Veiting umboðs:
1.1. Fara á https://www.island.is/
1.2. Skrá sig inn á „Mínar siður“ með íslykli skólans. Þá kemur upp pósthólfssíðan fyrir skólann.
1.3. Fara í „Stillingar“ uppi í hægra horni. Neðarlega á stillingarsíðunni er þessi hlekkur:

1.4. Fara í Veita umboð /breyta umboðum. Þá ferðu inn á síðu umboðskerfisins og ættir að sjá
lista með umboðum sem skólinn hefur veitt. Listinn gæti verið tómur
1.5. Fara fyrir neðan listann, þá sérðu:

1.6. Hér slærðu inn ÞÍNA kennitölu og ýtir á „tab“. Nafnið þitt ætti þá að koma sjálfkrafa.
1.7. Þú velur þjónustuveitanda: „Leyfisveitingagátt Þjóðskrá Íslands – umsokn.island.is“.
1.8. Velur Umboðshlutverk „Umsækjandi“.

1.9. Velur gildistíma umboðs (fínt er að setja 1 ár).
1.10. Ýtir á hnappinn „Bæta við umboði“. Ath að þetta getur tekið smástund og alls ekki halda
áfram fyrr en kennitalan og nafnið er farið út.
1.11. Ýtir á tilbaka hnapp á vafra til að komast í stillingarsíðu pósthólfs.
1.12. Ýtir á hnappinn útskrá. Mikilvægt er að skrá sig út af kennitölu skólans. Í framhaldinu er
engöngu notuð persónuleg kennitala þess sem fékk umboð.
2. Umsókn
2.1. Farið inn á vefinn Island.is https://sjalfsafgreidsla.island.is/#permit-126
2.2. Hér innskráir notandi sig með sinni kennitölu og íslykli eða rafrænum skilríkjum en ekki
skilríkjum skólans.
2.3. Þegar innskráning er framkvæmd kemur upp síða þar sem hægt er að velja umboð. Þá á að
velja umboðið frá skólanum sem búið var til í lið 7. Ekki velja að fara inn án umboðs.
3. Afgreiðsla
3.1. Afgreiðslu umsókna má sjá í pósthólfi Island.is. Til þess að komast í pósthólfið þarf að skrá
sig inn á mínar síður á island og birtir pósthólfið öll leyfisskjöl sem koma frá
leyfisveitingagáttinni. Á pósthólfssíðunni er flipi á aðgerðarstikunni neðst til vinstri og þar á
að velja hnappinn „Sjálfsafgreiðsla“. Einnig er hægt að komast í leyfislista í gegnum síðu
leyfisveitingagáttar á island.is.

3.2. Þá birtist síða með lista yfir þær umsóknir sem umsækjandi er með í vinnslu eða hafa verið
afgreiddar. Þessar umsóknir geta verið frá mismunandi leyfisveitendum.
Tveir listar eru á síðunni. Annars vegar listi með eigin umsóknum í vinnslu og einnig listi
með umsóknum sem eru í umboði annara einstaklinga eða lögaðila.
Til að sjá lista yfir umsóknir í umboði skal velja plúsinn fyrir neðan efri listann.

Þá birtist listi þeirra umsókna sem sótt er um í umboði.

1.1. Sjá má í stöðu umsóknar í stöðudálki. Þar er hægt að sjá hvort umsókn hefur verið
samþykkt, hvort hún er í ítrunarferli, hafi verið hafnað osfv.
1.2. Ef umsókn er í ítrunarferli þýðir það að í hana vantar einhverjar upplýsingar eða gögn eða
að leiðrétta þarf upplýsingar sem skráðar hafa verið inn. Þá er hægt að smella á stöðu
viðkomandi umsóknar, fara inn í hana og bæta við gögnum eða athugasemdum.

