
Nr.: GAT-045

MÓTA3US03
Námsáætlun haustönn 2020

Verkmenntaskólinn á Akureyri

Útgáfa: 11
Dags.:27.11.2019
Höfundur: Áfangastjórar
Samþykkt: Skólameistari
Síða 1 af 2

Kennari Indriði Arnórsson Sk.st. INA

Forkröfur
BURÐ1BK03 og TIMB2VS16

Áfangalýsing:   

Í áfanganum lærir nemandinn um framkvæmdir við undirstöður og burðarvirki steinsteyptra bygginga og 
mannvirkja. Gerð er grein fyrir afsetningu húsa og mælingum á byggingastað, fjallað um mótasmíði einstakra 
byggingarhluta, einangrun botnplötu, niðurlögn steinsteypu og gerð og smíði verkpalla eftir því sem bygging rís. 
Kennslan er bæði bókleg og verkleg og lögð er áhersla á samhengi námsþátta. Gert er ráð fyrir að nemendinn 
hafi fengið nokkra innsýn í notkun steypumóta og verkpalla í vinnustaðanámi áður en þeir fara í áfangann. 
Nemandinn fær einnig kynningu á kranaleiðbeiningum frá Vinnueftirlitinu. Áfanginn er ætlaður húsasmiðum og 
fer kennslan fram með fyrirlestrum og verkefnavinnu þar sem tvinnað er saman bóklegum og verklegum þáttum 
námsins.

Þekkingarviðmið
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
•  grunnatriðum lengdar- og hæðarmælinga á byggingastað
•  einangrun botnplötu og sökkulveggja
•  framleiðslu steinsteypu
•  burðarþoli steypumóta
•  niðurlögn steinsteypu við ólíkar aðstæður
•  leiðbeiningum til kranastjóra við flutning á efni, tækjum og mótum

Leikniviðmið
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
•  velja steypumót við mismunandi aðstæður
•  slá upp mismunandi gerðum steypumóta
•  magntöku steypu og móta
•  aðhlynningu á steinsteypu
•  útreikningum á þurrktíma steypu m.t.t. frásláttar

Hæfniviðmið
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
•  slá upp steypumótum við mismunandi aðstæður
•  vinna sjálfstætt við húsasmíði

Námsgögn:   
Námsgögn Námsgögn (nafn bókar og nánari lýsing á gögnum)

Bækur Mótavinna og uppsláttur (2005 IÐNÚ, Menntafélag byggingariðnaðarins).

Á Moodle Efni frá kennara.

Teikniverkefni Mótateikningar af  bílskúr – tölvuteiknað.

Annað (t.d. ítarefni) Heimsóknir á vinnustaði og verslanir.
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Áætlun um yfirferð og fyrirlögn námsmatsþátta:

Vika nr. Námsefni Verkefni

35 – 24. ág. Kynning. Burðarþol steinsteypu
36 – 31. ág. Afsetning húsa, plan og hæðarmælingar
37 – 7. sept. Undirstöður, einangrun sökkla og botnplötu
38 – 14. sept. Steypumót fyrir hurðir og glugga
39 – 21. sept. Steypumót fyrir veggi og loft
40 – 28. sept Steypumót fyrir súlur, bita og stiga
41 – 5. okt. Steypumót fyrir bílskúr
42 – 12. okt. Steypumót fyrir bílskúr
43 – 19. okt. Steypumót fyrir bílskúr
44 – 26. okt. Niðurlögn steypu og vetrarsteypa
45 – 2. nov. Niðurlögn steypu og vetrarsteypa
46 – 9. nóv. Smíði verkpalla
47 – 16. nóv. Smíði verkpalla
48 – 23. nóv. Kranaleiðbeiningar frá Vinnueftirlitinu
49 – 30. nóv. Samantekt og upprifjun

Námsmat og vægi námsmatsþátta:   

Matsform: ☐ Símat               ☐ Lokapróf/valið lokapróf         ☐ Lokaverkefni

Námsmatsþættir Lýsing námsmatsþáttar Vægi %

Lokapróf Skriflegt próf skv. próftöflu í  desember. 50%

Teikniverkefni I Steypumót fyrir bílskúr 20%

Teikniverkefni II Þriggja hæða vinnupallur 10%

Tímaverkefni Vetrarsteypa 10%

Samvinnuverkefni Skýrsla eftir heimsókn á vinnustað 10%

Einkunnir fyrir hvern námsmatsþátt eru birtar í INNU á því formi sem best hentar.
Annað: Áskilinn er réttur til breytinga ef aðstæður krefjast vegna COVID-19

Dagsetning:  17.08.2020

Indriði Arnórsson _______________________________

Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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