
 
Umsókn um nám á almennri braut, hraðlínu, við MA skólaárið 2020-2021 

fyrir nemendur úr 9. bekk grunnskóla 

 

Nafn: ________________________________________________ Kennitala: _________________________      

Lögheimili: _________________________ Sími: __________________ GSM:  _______________________ 

Póstnúmer: ______________  Sveitarfélag: ______________________Netfang:_____________________ 

Forráðamaður 1:  ___________________________________ Sími: ____________  Netfang: _____________ 

Lögheimili: ______________________________________ Póstnr.:  _____ Sveitarfél.:  _________________ 

Forráðamaður 2:  ____________________________________ Sími: __________  Netfang: _____________ 

Lögheimili:  _____________________________________  Póstnr.: _____ Sveitarfél.:__________________

  

Sótt er um nám á fyrsta ári á almennri bóknámsbraut, hraðlínu, við Menntaskólann á Akureyri. 

Námssvið sem stefnt er að:   

[  ] Mála- menningarbraut  [  ] Félagsgreinabraut 

[  ] Náttúrufræðibraut  [  ] Raungreinabraut   [  ] Sviðslistabraut 

 

Val á 3. tungumáli:   [  ] Franska   [  ] Þýska  

 
Sérstakar óskir/upplýsingar sem við eiga:  

[   ] Heimavist (þarf að sækja um sérstaklega, sjá www.heimavist.is)  

[   ] Mötuneyti (þarf að sækja um sérstaklega, sjá www.heimavist.is)                   [   ] Hjólastólaaðgengi  

[   ] Móðurmál ef annað en íslenska: _________________________________________________________ 

 

[   ] Aðrar upplýsingar sem nemandi vill koma á framfæri:_________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 
Staður og dags.:         

 

                          
Undirskrift nemanda          Undirskrift forráðamanns 

 

Athugið vel: 

Inntökuskilyrði á hraðlínu eru meðaleinkunn 8 (B+) að lágmarki á skólaprófum 9. bekkjar í stærðfræði, íslensku, ensku 

og dönsku, umsögn grunnskóla og viðtal við nemanda og forráðamenn/foreldra hans. 

Umsóknir verða að hafa borist til skólans í síðasta lagi 25. maí, 2020. 

Umsókn skal fylgja stutt greinargerð frá umsækjenda þar sem fram kemur af hverju hann sækist eftir skólavist á 

almennri bóknámsbraut, staðfest ljósrit af prófskírteini 9. bekkjar (eða einkunnum úr haustannarprófum í 9. bekk)  

og umsögn viðkomandi grunnskóla um umsækjandann.Í umsögn frá grunnskóla er óskað eftir að fram komi mat 

umsjónarkennara (eða annars sem þekkir vel til nemandans) á námslegri og félagslegri stöðu nemandans, vinnubrögðum 

og viðhorfi til náms. Þess er óskað að umsögnin berist MA beint frá grunnskóla. 

Skólanum er heimilt að taka mið af fleiri gögnum en lokaeinkunnum úr grunnskóla og eru umsækjendur hvattir til að 

senda með umsókn sinni þau viðbótargögn sem þeir telja að gefi betri mynd af þeim í lífi og starfi. Sem dæmi má nefna 

staðfestar upplýsingar um þátttöku og árangur í félagsstarfi, öðru námi, keppnum af ýmsu tagi í íþróttum, listum, 

tungumálum eða raungreinum og niðurstöður samræmdra könnunarprófa. 

Haft verður samband við umsækjendur vegna viðtala fljótlega eftir að umsóknarfrestur rennur út. 

Umsóknir eiga að berast til Menntaskólans á Akureyri, Eyrarlandsvegi 28, 600 Akureyri eða á netfangið 

hildur@ma.is  

http://www.heimavist.is/
mailto:hildur@ma.is

