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Kennari Helgi Valur Harðarson Sk.st. HVH

Áfangalýsing:   
Í áfanganum lærir nemandinn um viðgerðir og endurbætur á eldri byggingum og mannvirkjum úr steini 

og tré. Nemandinn lærir um mikilvægi þess að varðveita byggingarsögulegt gildi húsa á sama tíma og 

hann reynir að koma til móts við kröfur nútímans um endingu, þægindi og brunavarnir með hliðsjón af 

lögum og reglum. Nemandinn lærir að meta umfang endurbóta með tilliti til kostnaðar og reglugerða 

ásamt greiningu á fúa, myglu, og steypuskemmdum, endurnýjun á burðarvirkjum, klæðningum, 

gluggum, hurðum og öðrum byggingarhlutum. Jafnframt lærir nemandinn um algenga breytingavinnu 

svo sem endurnýjun á gleri, smíði viðbygginga, breytinga á þökum og endurbætur vegna illa 

grundarðra húsa. Kennslan er aðallega bókleg en einnig verkleg þar sem við á. Lögð er áhersla á 

minni verkefni og sýnikennslu. Áfanginn er ætlaður verðandi húsasmiðum.

Markmið:   
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

• byggingasögu

• varðveislugildi mannvirkja

• verklagi og reglum um endurgerð eldri bygginga

• umfangi, áætlunum og kostnaði endurbóta

• mismunandi aðferðum við endurbætur

• efnisvali með tilliti til aldurs bygginga

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

• vinna sjálfstætt

• greina og meta þörf á endurbótum

• gera áætlun um kostnað og umfang endurbóta

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til 
að:

• tengja saman alla þætti vinnustaðanáms og skólans

• gera endurbætur við hæfi á mannvirkjum frá mismunandi tímum

Námsgögn:  
Kennslubók er ekki fyrir hendi en kennari notar safn heimilda um námsefnið sem er sett fram í 

fyrirlestraformi með stuðningi ljósrita, mynda og heimilda af netinu. Nemandi hefur aðgang að efninu í 
Classroom þaðan sem má hlaða því niður.
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Áætlun um yfirferð og fyrirlögn námsmatsþátta:

Tímabil 
(vikunúmer/lotun
úmer

Námsefni (verklegt og bóklegt) Heimavinna/verkefni Vægi 
námsmatsþátta

Vika 35 – 24.ág Kynning á námsefni, verktilhögun og 
könnun á stöðu nemendahóps

Vika 36 – 31.ág Byggingarsaga, þróun Verkefni á moodle/classroom 5%

Vika 37 – 7.sept Unnið heima eða á bókasafni um 
þjóðminjalög, húsafriðunarnefnd

Hópavinna

Vika 38 – 14.sept Skil á verkefni 1, umræður Kynning í tíma 10%

Vika 39 – 21.sept Endurbætur 1 – verkefni hefst, 
gagnasöfnun

Vika 40 – 28.sept Grundun, undirstöður, sökklar, gólfpl. Verkefni á moodle/classroom 5%

Vika 41 – 5.okt Útveggir – timbur, steypa Verkefni á moodle/classroom 5%

Miðannarpróf Tímapróf 20%

Vika 42 – 12.okt Skil - Endurbætur 1 Hópverkefni 20%

Vika 43 – 19.okt Endurbætur 2 – verkefni hefst, 
gagnasöfnun

Skriflegt verkefni

Vika 44 – 26.okt Innveggir, gluggar, breytingar Verkefni á moodle/classroom 5%

Vika 45 – 2.nóv Tjón, fúi og mygla Verkefni á moodle/classroom 5%

Vika 46 – 9.nóv Þök og upprifjun Verkefni á moodle/classroom 5%

Vika 47 – 16.nóv Skil – Endurbætur 2 Skriflegt verkefni 20%

Vika 48 – 23.nóv Viðgerðir og upprifjun

Vika 49 – 30.nóv

Námsmat og vægi námsmatsþátta:   

Matsform: ☐ Símat               ☐ Lokapróf/valið lokapróf         ☐ Lokaverkefni

Námsmatsþættir Lýsing námsmatsþáttar Vægi

Verkefni á 
moodle/classroom

6 verkefni yfir önnina 30%

Hópverkefni 3 verkefni yfir önnina 50%

Tímapróf Verkefni í tíma 20%

Samtals: 100%

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

Annað: Skilyrði er að nemandi skili inn báðum hópverkefnum upp á 5 til þess að vetrareinkunn gildi.

Réttur er áskilinn til breytinga.

Dagsetning: 28.8.2020

Helgi Valur Harðarson
___________________________ _______________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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