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Kæri nemandi! 

Nú líður senn að upphafi kennslunnar hjá okkur í MS. Skólastarfið hefst samkvæmt 

skóladagatali miðvikudaginn 24. ágúst kl. 9:00-11:00 með móttöku nýnema. Dagskráin hefst 

í Holti (matsalur MS, staðsettur inn af aðalanddyri skólans). Að lokinni dagskrá í Holti er 

nemendum skipt í hópa eftir námsbrautum og fá þeir kynningu á ýmsu sem snýr 

sérstaklega að námsbrautunum og sýnisferð um skólann. Kl. 11 verður upplýsingafundur 

fyrir tvítyngda nemendur og þá sem eru með annað móðurmál en íslensku og eru 

forsjárfólk/aðstandendur velkomnir á þann fund. 

Fimmtudaginn 25. ágúst hefst kennsla samkvæmt stundatöflu. Námsgagnalista 

skólaársins 2022 – 2023 er hægt að nálgast á heimasíðu skólans. 

Áætlað er að stundatöflur haustannar verði birtar í Innu mánudaginn 22. ágúst. Inna er 

námskerfi skólans og er hún aðgengileg nemendum og forsjárfólki með Íslykli eða 

rafrænum skilríkjum. Því er nauðsynlegt að nemendur hafi slíkan aðgang strax við upphaf 

skólans. 

Við hvetjum þig til að undirbúa þig vel fyrir komandi önn og huga sérstaklega að 

tölvubúnaði. Tölvur eru notaðar í flestum áföngum í skólanum. Því er æskilegt að 

nemendur hafi sínar eigin fartölvur til að nota í kennslustundum. Tölvupóstur verður 

sendur með leiðbeiningum um aðgang að tölvukerfum skólans í lok vikunnar á netfangið 

sem notað var þegar nemandi skráði sig í skólann (ef leita þarf að póstinum er sendandi 

Agnar Guðmundsson). 

Ýmislegt verður um að vera hjá nemendafélaginu í vetur og hefst dagskrá skólaársins með 

nýnemaferð í Viðey föstudaginn 26. ágúst eftir hádegi. Hvetjum við nýnema til að vera virkir 

og láta til sín taka í félagslífinu. Nemendafélagið heldur úti Facebook síðu fyrir nýnema 

hér. Aðstandendum viljum við benda á Facebooksíðu foreldraráðs MS sem má finna hér. 

Upplýsingafundur verður haldinn fyrir forsjárfólk/aðstandendur miðvikudaginn 7. 

september kl. 20:00. Fundarboð berst þegar nær dregur. 

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. 

Við hlökkum til að taka á móti ykkur! 

Bestu kveðjur,  

stjórnendur Menntaskólans við Sund 
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