
  
Vallaskóli nóvember 2011*    
Sótt er um á haustönn          
Eyðublaðið er gefið út í tvíriti  

  
  

Umsókn um próftöku á vorprófi í 10. bekk – og útskrift í lok 9. bekkjar  
  

Samkvæmt stefnu Vallaskóla hvað flýtingu í námi varðar og grunnskólalögum nr. 91 frá árinu 

2008, þá hafa 9. bekkingar völ á að sækja um að útskrifast úr grunnskóla í lok 9. bekkjar.  
  

Skilyrði fyrir próftöku/útskrift:  
  

•  Nemandinn er með yfir B+ eða A í einkunn í viðkomandi viðkomandi grein í  9. bekk. Viðmiðið 

helst fram að lokamati að vori og vitnisburður verður skráður í útskriftarskírteini.  

• Nemandinn hefur fengið samþykki fagkennara í hverri grein og umsjónarkennara.  

• Nemandinn hefur lagt stund á nám miðað við námskrá í 10. bekk í samráði við fagkennara í 

viðkomandi grein þar sem tekið er tillit til hæfniviðmiða aðalnámskrár grunnskóla. 

• Nemandinn lýkur sundstigi 10. bekkjar í lok 9. bekkjar.  

• Nemandinn er með óaðfinnanlega mætingareinkunn og hefur sýnt góða ástundun í öllum 

námsgreinum.  

• Nemandinn er undir handleiðslu námsráðgjafa þar sem m.a. félagsleg staða og forsendur 

flýtingar eru metnar, ásamt ástundun námsefnis 10. bekkjar.  

• Nemandinn hefur fengið samþykki foreldra/forráðamanna.  
  

Undirrituð/aður_____________________________í _________(bekkur)  
sæki hér með um að fá að taka vorpróf í eftirfarandi fögum og ljúka grunnskóla í lok 9.  

bekkjar:  

 

 Íslensku  
 Stærðfræði  
 Ensku    
 Dönsku  
 Náttúrufræði  
 Samfélagsfræði  
 Sund/sundstig 10. bekkjar  
  
 Annað:____________________________________________________   

                      

  

Selfossi þann:____________  
 

____________________________________   ______________________________________________  

Undirritun foreldis/forráðamanns      Undirritun nemanda  

 
*Uppfært í nóvember 2016 

 



  
Afgreiðsla   
  

Umsókn um lokamat í 10. bekk og útskrift í lok 9. bekkjar.   

 

Nemandi: _____________________________________________ Bekkur: __________  
 

• Íslenska/kennari:__________________________________________ Samþykkt □  Hafnað □ 

  
Nánar:_______________________________________________________________________________________  
  

• Stærðfræði/kennari:________________________________________ Samþykkt □ Hafnað□ 

  
Nánar:_______________________________________________________________________________________  
  

• Enska/kennari:____________________________________________ Samþykkt □  Hafnað □ 

  
Nánar:_______________________________________________________________________________________  
  

• Danska/kennari:___________________________________________ Samþykkt □  Hafnað □ 

  
Nánar:_______________________________________________________________________________________  
  

• Samfélagsfr./kennari:_______________________________________ Samþykkt □  Hafnað □ 

  
Nánar:_______________________________________________________________________________________  
  

• Náttúrufræði/kennari:_______________________________________ Samþykkt □  Hafnað □ 
  

Nánar:_______________________________________________________________________________________  
  

• Sund/kennari:_____________________________________________ Samþykkt □  Hafnað □ 

  
Nánar:_______________________________________________________________________________________  
  

• Umsjónarkennari:__________________________________________ Samþykkt □  Hafnað □ 

  
Nánar:_______________________________________________________________________________________  
  

• Námsráðgjafi:_____________________________________________ Samþykkt □  Hafnað □ 

  
Nánar:_______________________________________________________________________________________  

  
Umsóknin er samþykkt: Já  (    )    Nei  (    )  

Sé umsækjanda synjað þá fylgir afgreiðslunni rökstudd yfirlýsing þess efnis.  

  

Virðingarfyllst,     

                     STIMPLUN  

___________________________________  _______________  

Skólastjóri Vallaskóla       Dags:  


