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Dags Verkefni: Verklegt/bóklegt Heimavinna Vægi

13.1 Upprúll á æfingarhöfði. Perm. undirbúningur fyrir módel. Til að auka færni og hraða nemanda í upprúlli á
permanenti.Læra að undirbúa módel fyrir
permanent.

20.1 Permanent módel, blástursMÓDEL (sama módelið).
Verklýsing.  STUTT HÁR    Hópur 1
Blástur á æfingahöfði sítt hár. Hópur 2

Læra að greina hár og setja í það permanent
og blása hár
viðskiptavina.
Til að auka færni og hraða nemanda í að blása hár.

27.1 Permanent módel, blástursMÓDEL (sama módelið). Verklýsing.
STUTT HÁR    Hópur 1
Blástur á æfingahöfði sítt hár. Hópur 2

Læra að greina hár og setja í það permanent
og blása hár
viðskiptavina. Til að auka færni og hraða nemanda í
að blása hár.

3.2 Upprúll á æfingahöfði-stutt hár.
Blástur á MÓDELI – stutt hár
Hlutapróf 1 20%

Til að auka færni og hraða nemanda í upprúlli á
permanenti og blæstri á viðskipavinum.

20%

10.2 Námsmatsdagur

17.2 HerraMÓDEL, permanent, klipping og verklýsing.
Blásturæfingar á síðu hári.

Til að auka færni og hraða nemanda í upprúlli á
permanenti og blæstri á viðskipavinum.

24.2 Hlutapróf 2. Permanent MÓDELI í stutt hár. Verklýsing.
HÓPUR 1
HÓPUR 2 Blástur á síðu hári, má vera MÓDEL

Til að auka færni og hraða nemanda í upprúlli á
permanenti í stutt hár.

20%

3.3 VETRARFRÍ

10.3 Hlutapróf 2. Permanent MÓDELI í stutt hár. Verklýsing.
HÓPUR 2
HÓPUR 1 Blástur á síðu hári, má vera MÓDEL

Til að auka færni og hraða nemanda í upprúlli á
permanenti í stutt hár.

20%

17.3 Hlutapróf 3. Blástur á MÓDELI sítt hár.
Upprúll á síðu hári, æfingahöfuð. Verklýsing.

Til að auka færni og hraða nemanda í upprúlli á
permanenti á síðu hári og blæstri á stuttu hári.

20%

24.3 Permanent módel axlasítt hár. Verklýsing. Hópur 1
Permanentupprúll á æfingahöfði sítt hár og verklýsingar. Blástur á
æfingahöfði – sítt hár Hópur 2

Læra að greina hár og setja
permanent í sítt hár.

Til að auka færni og hraða nemanda í upprúlli á
permanenti og blæstri á stuttu hári

31.3 Permanent módel axlasítt hár. Verklýsing. Hópur 2
Permanentupprúll á æfingahöfði sítt hár og verklýsingar. Blástur á
æfingahöfði – sítt hár. Hópur 1

Læra að greina hár og setja
permanent í sítt hár.

Til að auka færni og hraða nemanda í upprúlli á
permanenti og blæstri á stuttu hári.

7.4 Stofudagur. Skil á amk þremur mismunandi blástrum í amk
tvö MÓDEL

SKILAVERKEFNI 1 10%

21.4 Sumardagurinn fyrsti

28.4 Hlutapróf 4. Permanent í stutt hár amk 80% MÓDEL
Tilbúin verklýsinG. HÓPUR 1
Blástur á MÓDELI - stutt hár. HÓPUR 2

Til að auka færni og hraða nemanda í að blása hár. 20%

5.5 Hlutapróf 4. Permanent í stutt hár amk 80% MÓDEL
Tilbúin verklýsinG. HÓPUR 2
Blástur á MÓDELI - stutt hár. HÓPUR 1
Skilaverkefni 2. Skil á verklýsingamöppu.

Til að auka færni og hraða nemanda í upprúlli á
permanenti

20%
+

10%
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Sk.st. HSÆ

Áfangalýsing:

HPEM2FB02D
HBLÁ2FB01A

Permanent og blástur.

Nemandi fær þjálfun og öðlast leikni í hönnun og ísetningu á permanenti miðað við fyrirhugaða útkomu. Kennd er
greining hárs og meðferð ýmissa tegunda af permanentefnum og sléttunarefnum. Unnið er áfram með verklýsingar.
Verkefnin eru unnin á æfingarhöfði og módelum.

Í áfanganum öðlast nemandinn leikni og færni í að blása ýmsar síddir af hári á mismunandi vegu og í ólík form á
æfingarhöfðum dömu og herra og á módelum. Notast er við ýmsar gerðir bursta og hitajárna í ólíkar síddir af hári.
Unnið með form- og bylgjublástur herra á æfingahöfðum.

HPEM2FB02D:

Þekkingarviðmið
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

● útfærslu permanents samkvæmt verklýsingu og óskum viðskiptavina.
● ýmsum gerðum permanent- og sléttiefna sem unnið er með.
● að taka tillit til líffræðilegra þátta við hönnun meðferðar.
● vali á spólugerð með hliðsjón af útkomu.

Leikniviðmið
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

● gera verklýsingar og spjaldskrár.
● framkvæma mismunandi upprúll fyrir permanent með tilliti til útkomu.
● setja permanent og sléttun í ýmsar síddir af hári með ólíkum aðferðum.
● greina hár og velja viðeigandi efni.

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

● ráðleggja viðskiptavini um val og meðhöndlun á permanenti eða varanlegri sléttun.
● greina ástand hárs og velja viðeigandi efni.
● meðhöndla hárið á viðeigandi hátt fyrir og eftir meðferð.
● ganga vel um vinnusvæði, gæta öryggis og hreinlætis.

HBLÁ2FB01A:

Þekkingarviðmið
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

● vali og notkun mótunarefna.
● þeim hitajárnum sem í notkun eru.
● mismunandi tækni við dömu og herrablástur.

Leikniviðmið
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

● blása stífan rúllublástur í fyrirfram ákveðið form.
● framkvæma blástur eftir óskum viðskiptavinar.
● velja mótunarefni sem hæfir hárgerð viðskipavinar.
● blása form og bylgjublástur.
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Hæfniviðmið
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

● framkvæma dömublástur eftir óskum módels/viðskiptavinar.
● ráðleggja viðskiptavini um val á blæstri við hæfi.
● blása hár módels/viðskiptavinar á viðeigandi hátt.
● velja mótunarefni við hæfi.
● blása/forma herra í mismunandi form.
● ganga vel um vinnusvæði, gæta öryggis og hreinlætis.

Námsgögn:

Texture Designerś approach. Pivot Point 2013

LAB oneline system

Verklýsingablöð, svunta, hanskar.

Námsmat og vægi námsþátta:
Matshlutar Lýsing matshluta Vægi

HBLÁFB01A+
HPEM2FB02D

Hlutapróf 1 Blástur á módeli stutt hár 20%

Hlutapróf 2 Permanent á módeli stutt hár 20%

Hlutapróf 3 Blástur á módeli sítt hár 20%

Hlutapróf 4 Permanent á módeli stutt hár 20%

Skilaverkefni 1 STOFUDAGUR 10%

Skilaverkefni 2 Skil á verklýsingamöppu með myndum af blásturs módelum fyrir og
eftirmynd og permmódelum fyrir og eftirmynd  2 stk af hvoru.
Skiladagur 5.5  Hver mynd í möppu gildir 25%

10%

Samtals: 100%

Úrlausnum og sundurliðuðum einkunnum verður skilað í Innu á því formi sem best hentar.

Boðið er uppá endurtöku eins prófs sem nemandi hefur misst af í þessum áfanga. Fyrir þarf að liggja vottuð
ástæða þess að ekki var hægt að taka prófið þann dag sem það var lagt fyrir. Ef um veikindi er að ræða þarf
vottorði að hafa verið skilað á skrifstofu vegna þeirra. Aðrar ástæður þarf að tilkynna og samþykkja hjá kennara
áfangans.

Komi nemandi ekki með módel sem uppfyllir skilyrði verkefnisins þá jafngildir það fjarveru úr tíma.

___________________________                     _______________________________
Undirritun kennara                                                           Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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