
 



Vefrit VÍ 

Um fyrirlagningu heimaprófa 

 

Ekkert skriflegt lokapróf í dagskóla mun fara fram í skólahúsnæðinu á þessari önn. Öll próf verða í formi 

heimaprófa. Munnleg próf í nokkrum greinum munu fara fram í skólanum og fá nemendur upplýsingar 

um frekara fyrirkomulag frá kennurum sínum. Próftöfluna sjá nemendur í INNU en einnig er hægt að 

nálgast hana á heimasíðu skólans. 

Við biðlum til nemenda að viðhafa heiðarleika og samviskusemi í þeim verkefnum og prófum sem tekin 

eru heima. Prófin hafa fyrirfram gefin tímamörk og er gert ráð fyrir að nemendur komi vel undirbúnir í 

prófið og þekki námsefnið vel. Prófin eru einstaklingspróf en nemendur mega hafa ákveðin leyfileg gögn 
við höndina. Nemendur mega hins vegar ekki þiggja utanaðkomandi aðstoð við að leysa prófið.    

Vakin er athygli á því að í heimaprófum gilda áfram reglur skólans varðandi misferli í prófum. Vakni upp 

grunur um að nemandi hafi haft rangt við í prófi má hann eiga von á að haft verði samband við hann 
og viðkomandi beðinn um að gera grein fyrir einstökum atriðum í prófúrlausninni.   

Verði nemandi uppvís að misferli, þá dæmist prófið ómerkt og hefur nemandinn þá ekki lokið 

áfanganum og er þar með fallinn. Nemandi getur þá sótt um það sérstaklega að fá 

að þreyta endurtektarpróf. Athugið að endurtektarpróf eru 100% skriflegt próf úr námsefni alls 
áfangans og verða þau lögð fyrir í húsnæði skólans í lok maí.  

https://www.verslo.is/media/proftoflur/proftafla-voronn-2020-heimaprof.pdf


Heilræði í heimaprófi, fengin frá náms- og starfsráðgjöf FSU 

 



 

 



 

 



 

Opnunartími skrifstofu og bókasafns frá og með 4. maí 

 



Skrifstofa skólans verður opin milli 10:00 og 16:00 frá og með 4. maí. Tekið verður á móti öllum 

símtölum frá þeim tíma en til þess að komast inn í skólann þarf að hringja dyrabjöllu við inngang gegnt 

Borgarleikhúsi. 

Vakin er athygli á að þeir nemendur sem eiga gögn í skápum sínum eru beðnir um að gera sér stutta ferð 
í skólann  til þess að tæma þá. 

Bókasafn VÍ verður opið í prófunum. Til að framfylgja reglum um fjöldamörk samkomubanns og tveggja 

metra reglunni þurfa nemendur að bóka tíma á bókasafnið. Nemendur geta bókað sig í annaðhvort fyrra 

hólf (10:00-13:00) eða seinna hólf (13:00-16:00). Nemendur hringja í Klöru bókasafnsstjóra í síma 
6912079 til að fá úthlutaðan tíma. Nánar má lesa um fyrirkomulagið á heimasíðu skólans. 

Varðandi brautskráningu 

 

Kæru nemendur og verðandi stúdentar. 

https://www.verslo.is/media/frettir/bokasafn.pdf


  

Það hefur ekki farið framhjá nokkrum manni hvernig ástandið í samfélaginu er í dag vegna 

kórónaveirunnar. Öll viljum við standa okkur í samkomubanninu og öll finnum við fyrir margvíslegum 

afleiðingum þess. Því miður er ein afleiðing bannsins sú að hefðbundin útskrift verður ekki í Háskólabíói 

eins og fyrirhugað var. Stjórnendur skólans hafa velt því fyrir sér hvernig hægt væri að hafa útskriftina 

þannig að hún verði hátíðleg og ánægjuleg fyrir alla. Hugmyndir hafa komið upp um að fresta útskrift, en 

við nánari skoðun var alfarið fallið frá því enda getur enginn sagt okkur hvenær við mættum hafa 1.000 

til 1.500 manns í Háskólabíó. Ákveðið hefur verið að halda okkur við upphaflegu dagsetninguna, þ.e. 23. 

maí kl. 14:00. Vonum við að þið munið öll halda ykkar útskriftarveislu þann dag innan þess ramma sem 

er leyfilegur. Útskriftarathöfnin verður í skólanum og er hópur starfsmanna að vinna að útfærslu hennar 

þannig að hún verði sem hátíðlegust og að sem flestir fjölskyldumeðlimir geti notið hennar. Þið munuð 
fá nánari upplýsingar fljótlega. 

  

Kveðja, 

Ingi Ólafsson 

skólastjóri 


