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17. ágúst 2022 

Ágæti nemandi! 

Velkomin/ð/nn aftur til starfa í Menntaskólanum við Sund. 

Skólastarfið hefst með móttöku nýnema þann 24. ágúst en skólastarf hjá eldri nemendum hefst 

skv. stundatöflu fimmtudaginn 25. ágúst. Áætlað er að stundatöflur haustannar verði birtar í Innu 

þann 22. ágúst. Þú getur sótt um töflubreytingu í gegnum Innu til kl. 13:00 á fyrsta kennsludegi þann 

25. ágúst (nánari upplýsingar um framkvæmd töflubreytinga eru aðgengilegar í INNU undir flipanum 

leiðbeiningar). Við hvetjum þig til að skoða töfluna þína vel og óska eftir töflubreytingu ef þú: 

• telur þig vera með ranga áfanga í töflu miðað við námslínu og val. 

• ert með færri en 5 áfanga í töflu og það tefur námslok á næstu önnum (gildir þó ekki um 

nemendur sem eru í námsframvinduúrræði) 

• ert í eða búin/n með fjarnám í sama áfanga og er í töflunni þinni 

Við minnum á heimasíðu skólans, www.msund.is, þar eru ýmsar gagnlegar upplýsingar: 

Skóladagatal, stokkatafla, skólareglur, námsgagnalisti, lýsing á einstaka áföngum og upplýsingar um 

uppbyggingu námsbrauta.  

Skólaárið skiptist í haustönn, vetrarönn og vorönn og má sjá tímasetningar hverrar annar í 

skóladagatalinu. Alls eru 12 vikur á hverri önn, 50 kennsludagar og um 9 matsdagar. Allir dagarnir eru 

vinnudagar bæði nemenda og kennara. Á matsdögum er ekki formleg kennsla samkvæmt stundaskrá, 

en matsdagar eru engu síður skóladagar, ætlaðir til vettvangsferða, heimaverkefna, sjúkraprófa og 

matsviðtala eða álíka. Nemendur verða að reikna með því að vera mögulega kallaðir til starfa á 

matsdögum. Áhersla er lögð á fjölbreytt verkefnanám, að nemendur mæti mjög vel í skólann, séu 

virkir og taki ábyrgð á náminu. 

Frá og með haustönn 2022 verður Inna námskerfi skólans í stað Námsnetsins og er hún aðgengileg 

nemendum og forsjárfólki með Íslykli eða rafrænum skilríkjum. Því er nauðsynlegt að nemendur hafi 

slíkan aðgang strax við upphaf skólans. Inni í skólagjöldum fylgir 250 blaðsíðna prentkvóti sem hægt 

er að auka við gegn vægu gjaldi.  

Í haust hefst nám á starfsbraut í fyrsta sinn í MS og hafa fyrstu nemendurnir verið innritaðir. Það er 

með mikilli tilhlökkun sem við tökum á móti nýjum nemendum og eflum enn á fjölbreytni náms í MS. 

Menntaskólinn við Sund hefur einsett sér að vinna samkvæmt grunngildunum ábyrgð, virðingu, 

jafnrétti og heiðarleika. Því hvetjum við þig til að axla ábyrgð á námi þínu og sýna starfsfólki skólans 

og samnemendum þínum virðingu. Við vonumst til að þú leggir hönd á plóg til að efla jafnrétti í 

skólanum, hafir heiðarleika að leiðarljósi í samskiptum og sýnir sjálfstæði í vinnubrögðum. Að lokum 

minnum við á siðareglur um notkun snjalltækja í kennslustundum og biðjum þig um að virða þær.  

Gangi þér vel í náminu í vetur! 

Bestu kveðjur,  

stjórnendur Menntaskólans við Sund 
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