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Kennari Halldór Torfi Torfason Sk.st. HTT

Lýsing
Í áfanganum gefst nemendum færi á að búa sig markvisst undir sveinspróf. Unnin eru
verkefni, lík þeim sem tekin eru fyrir í sveinsprófi. Þau krefjast þess að nemendur nýti og
samþætti  þekkingu  og  færni  sem  þeir  hafa  aflað  sér  í  skóla  og  á  vinnustað  á
námstímanum. Farið er í upprifjun bóklegra og verklegra þátta úr fyrri áföngum eftir því
sem þurfa þykir. Áfanginn er ætlaður húsasmiðum og fer kennslan fram með fyrirlestrum
og verkefnavinnu þar sem tvinnað er saman bóklegum og verklegum þáttum námsins. 

Áfangaviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
• skipulagningu verkefna
• upplýsingaöflun og áætlanagerð
• byggingarreglugerð og skipulagslögum
• öryggisreglum og öryggisbúnaði

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
• vinna í samræmi við lög, reglugerðir og staðla
• vinna eftir séruppdráttum og deilum
• vinna sjálfstætt

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
• tengja saman alla þætti vinnustaðanáms og skóla
• undirbúa verkefni á eigin spýtur
• gera efnis- og tímaáætlun
• framkvæma verkefni sjálfstætt í samræmi við áætlanir
• fylgja fyrirliggjandi verkáætlunum og teikningum
• vinna í samræmi við viðurkenndar öryggisreglur og öryggisbúnað
• rökstyðja val á aðferðum, efnum, áhöldum og tækjum

Námsgögn:   
Teikningar frá kennara byggðar á sveinsprófum undanfarinna ára.

Námsmat:
Áfanginn er próflaus en öll verkefnin verða metin í lok annar. 
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Áætlun um yfirferð og fyrirlögn námsmatsþátta:

Tímabil 
(vikunúmer)

Námsefni (verklegt og bóklegt) Vægi námsmatsþátta

Vika 35 Kynning

Vika 35 – 40 Þakverkefni (mál, hormsperrur, 45°sperrur, kverksperrur, áferð) 60% (5x12%)

Vika 41 – 44 Vinnutrappa (mál, úrtök, þrep, áferð) 40% (4x10%)

Vika 45 – 49 TRÉS3SH03 (sjá námsáætlun)

Vika 50 Frágangur og skil

Samtals 100%

Námsmat og vægi námsmatsþátta:   

Matsform: √ Símat               ☐ Lokapróf/valið lokapróf         ☐ Lokaverkefni

Námsmatsþættir Lýsing námsmatsþáttar Vægi %

Valmaþaksmódel Mál skv teikningu 12

Hornsperrur, úrtök og skáar 12

45°sperrur, sögun og vinnsla 12

Kverksperrur, sögun og vinnsla á undirkló 12

Heildaráferð stykkisins 12

Vinnutrappa Mál skv teikningu 10

Tröppuúrtök 10

Tröppur, skáar og vinnsla 10

Heildaráferð stykkisins 10

Samtals: 100

Einkunnir fyrir hvern námsmatsþátt eru birtar í INNU á því formi sem best hentar.

Námsáætlun þessi getur tekið breytingum með tilliti til Covid 19

Dagsetning: 21. ágúst 2020

___________________________ _______________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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