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Kennari Marína Sigurgeirsdóttir Sk.st. MAR 

 
Áfangalýsing:  
Í áfanganum fá nemendur þjálfun í matreiðslu og bakstri fyrir almennt sjúkrahúsfæði og allar helstu 
gerðir af sérfæði sem þörf er á fyrir heilbrigðisstofnanir og fjallað er um í áfanganum SFBÓ3SB03. 
Nemendur læra að matreiða og framreiða allar máltíðir dagsins, bæði heitar og kaldar. Þeir vinna 
sjálfstætt eftir eigin matseðlum, innkaupalistum og vinnuáætlunum. 
 
Markmið:  
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 
● aðferðum og vinnulýsingum sem lúta að almennum og sérhæfðum verkferlum í matreiðslu og 
bakstri sérfæðis, bæði heitum og köldum réttum, öllum máltíðum 

● viðmiðum um skammtastærðir og næringargildi 

● að breyta uppskriftum fyrir almennt fæði í sérfæði 

● mikilvægum ferlum við útsendan mat og gæðastaðla um innra eftirlit: HACCP 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 
● matreiða og baka allar gerðir sérfæðis 
● reikna úr næringargildi og áætla skammtastærðir 

● breyta uppskriftum fyrir almennt fæði í sérfæði 

● vinna eftir ferlum við útsendan mat og gæðastöðlum um innra eftirlit HACCP 

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 
● bera ábyrgð á verkferlum og skipulagi við gerð sérfæðis á heilbrigðisstofnun 
● vinna eftir ferlum við útsendan mat og gæðastöðlum um innra eftirlit HACCP 

  
 
Námsgögn:  
Sérfæði bóklegt Höfundar: Fríða Rún Þórðardóttir og Margrét Sigríður Sigbjörnsdóttir. 
Útgáfuár 2013 
Kennslubók í matreiðslu og bakstri fyrir grunnnám matvæla og ferðagreina, 

Hjördís Stefánsdóttir og Marína Sigurgeirsdóttir, útgáfu ár 2016 

Af bestu lyst I, II, III: Hjartavernd, Krabbameinsfélagið og Manneldisráð. Útg. 

Vaka-Helgafell 

 
 
 
 
 

Gæðahandbók 09: Námsáætlanir Prent. dags.: 15/05/2020 



 
Nr.: GAT-045 

Áfangaheiti MATS3SF10 
Námsáætlun (haustönn 2020) 

 
Verkmenntaskólinn á Akureyri 

Útgáfa: 11 
Dags.:27.11.2019 
Höfundur: Áfangastjórar 
Samþykkt: Skólameistari 
Síða 2 af 3 
 

Tímabil 
(vikunúmer/lotun
úmer 

Námsefni (verklegt og bóklegt) Heimavinna/verkefni Vægi 
námsmatsþ
átta 

Lota 1, 4. sept 
 Almennt sjúkrahúsfæði, 
mismunandi orkustig. Allar 
máltíðir dagsins og 
bakstur. Matseðill frá Sak. 

 

Lesa bls. 5-17 
Greining á matseðli 
SAk.með hliðsjón af 
áherslum 
sjúkrahússfæðis 

 
Matseðla
gr-eining 
10 % 

Lota 1, 5. sept Almennt / létt fæði með breyttri áferð 
M2, Þykkfljótandi fæði maukfæði M3 
 

Lesa blr.21.-2 
Skýrsla eftir 
verklegan tíma 
 

 
Skýrsla 5 
% 
Framistað
a og 
vinna í 
lotu, 5 % 
 

Lota 2,  25. sept Fljótandi fæði: (F1, F2, ÞF) 
Þykkfljótandi fæði ÞF, Fljótandi fæði 
F1,  Tært fljótandi fæði F2  
Orku og próteinbætt fæði  
 

Lesa bls. 29-35 
og18-20 
innkaupalisti fyrir 
matseðil orku og 
próteinbætt fæði 

innkaupal
isti 10 % 

Lota 2,  26. sept FSMS fæði. Fitulítið fæði Trefjaríkt 
fæði. Allar máltíðir dagsins og 
bakstur 

Lesa bls. 35-49 og 
54-62 
skýrsla eftir 
verklegan tíma 

skyrsla 5 
% 
Framistað
a og 
vinna í 
lotu, 5 % 
 

Lota 3,  16. okt. Sykursýkisfæði. Offita og orkuskert 
fæði. matargerð og bakstur, eldað 
samkvæmt matseðli frá SFBÓ 

Lesa bls 62-74 og 
75-83 
Innkaupalisti og 
verkskipulag 

innkaupal
isti 
10% 

Lota 3,  17. okt. Blóðfitulækkandi fæði, 
Saltskert/saltsnautt fæði. 
Allar máltíðir dagsins og bakstur, 

Lesa bls. 95 
skýrsla eftir 
verklegan tíma 

skýrsla 5 
% 
Framistað
a og 
vinna í 
lotu, 5 % 
 

Lota 4, 6. - 7. nóv. Nýrnabilun og næring. Prótein- 
kalíumskert fæði  
PKU fæði við þvagsýrugigt allar 
máltíðir og bakstur, valdir matseðlar 
úr  
 

Lesa bls.83-86 
Innkaupalisti og 
verklýsing fyrir 
saltskert og 
saltsnautt fæði 
Skýrsla í eftir 
verklegan tíma 

innkaupal
isti 10 % 
 
 
5 % 
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Lota 5  
27. nóv. 

Kynningar á lokaverkefnum   

28. nóv. Verklegt lokapróf  25 % 
    

 
Námsmat og vægi námsmatsþátta:  
 
 

Matsform: X Símat               ☐ Lokapróf/valið lokapróf         ☐ Lokaverkefni 

Námsmatsþættir Lýsing námsmatsþáttar Vægi 

3 innkaupalistar, 
paraverkefni 

innkaupalisti fyrir verklegar lotur hver gildir 10 % 30 % 

3 skýrslur 
einstaklingsverkefni 

Einstaklingsskýrslur um framgang verklegu 
æfingarinnar og niðurstöður 5 % hver 

15 % 

3 Tímaeinkunnir verklag og vinna í æfingunni 5.09, 26.09, og 17.09 15 % 
Matseðlagreining Greining á matseðil frá SAk. 10 % 
Verklegt próf  25 % 
Sjálfsmat sjálfsmat í lok annar 5 % 
   
 Samtals: 100% 
Einkunnir fyrir hvern námsmatsþátt eru birtar í INNU á því formi sem best hentar. 
Annað:  
 
Annað sem kennari vill að komi fram.  Öllum verkefnum skal skila rafrænt á kennnsluvef Innu. 

 

 

Dagsetning: 
 
 
___________________________ _______________________________ 
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils 
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