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Kennari Hildur Salína Ævarsdóttir Sk.st. HSÆ

ALLTAF AÐ MÆTA MEÐ TILBÚNAR VERKLÝSINGAR

Tímabil
Námsefni (verklegt og bóklegt) Heimavinna/verkefni

Vægi
matshluta.

%Dags.

11.jan Tímataka á æfingarhöfði, frjálst upprúll
60 mín tímarammi.

Hlutapróf 1 10%

18.jan Dömupermanent, frjálst hár. Módel.
Blástur stutt hár

Módelskil 10%

25.jan Frjálst pemanentmódel Vinnustaðanám
1.feb Malaga
8.feb. Malaga
15.feb Dömublástur 2 módel (Gráhærði

engillinn)
Vinnustaðanám

22.feb Módel í dömublæstri
Tímataka á æfingahöfði 40 mín

Hlutapróf 2 20%

1.mars Hópur 1 Sítt hár í perm Módel
Hópur 2. 2*Módel í dömublæstri
(Gráhærði engillinn) Annað módelið er
hlutapróf 3 30%

Hlutapróf 3 30%

8.mars Módel perm stutt hár/ dömublástur Vinnustaðanám

15.mars

Hópur 2 Sítt hár í perm Módel
Hópur 1. 2* Módel í dömublæstri
(Gráhærði engillinn) Annað módelið er
hlutapróf 3 30%

Hlutapróf 3 30%

22.mars Módel sítt hár perm/ Módel í blæstri sítt Vinnustaðanám
29.mars Módel frjálst perm/ Módel í blæstri frjálst Vinnustaðanám
5. apríl Páskafrí 6 - 13 apríl Páskafrí
19.apríl Módel í blæstri frjálst Vinnustaðanám

26.apríl
Dömupermanent, stutt Módel.
Tímataka 105 mín í allt ferlið.

Hlutapróf 4 30%

3.maí
Tímataka á æfingahöfuð perm í sítt 60 min
Tímataka í dömublæstri Blástursmódel
40 mín

9.maí Frjálst módel í perm og stutt hár í
dömublæstri (Gráhærði engillinn)

Vinnustaðanám

Dagsetning:

___________________________ _______________________________
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Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils

Áfangalýsing

Nemandi nýtir sér áunna færni frá fyrri stigum námsins til að efla fagmennsku og sjálfstæð vinnubrögð við framkvæmd
permanents. Hann horfir til líffræðilegra þátta einstaklingsins og tilætlaðrar útkomu við val á efni og upprúlli. Hann öðlast
sjálfstæði í að gefa ráð og lýsa þeim möguleikum sem í boði eru og að útfæra permanent sem hentar viðskiptavini samkvæmt
þeim tíðaranda sem ráðandi er. Ennfremur fær hann frekari þjálfun í gerð verklýsinga og spjaldskrár. Unnið er með módel.

Hæfniviðmið
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
● sjá út og framkvæma þá útkomu sem hæfir viðkomandi viðskiptavini.
● velja efni og spólugerð miðað við hárgerð og fyrirhugaða útkomu.
● framkvæma permanentliðun á fjölbreytta vegu.
● gera nákvæma verklýsingu og spjaldskrá.
● ráðleggja viðskiptavini um hármeðferð með tilliti til hárgerðar og líffræðilegra þátta auk þess að gefa ráð um eftirmeðhöndlun.
● geta unnið sjálfstætt og innan ákveðinna tímamarka. Ganga vel um vinnusvæði, gæta öryggis og hreinlætis.

Nánar um viðmið má sjá á heimasíðu skólans
Námsgögn:

TEXTURE a designer’s approach 2007, 2013 Pivot Point international

Námsmat og vægi námsþátta:

Matsform: X Símat               ☐ Lokapróf/valið lokapróf         ☐ Lokaverkefni

Námsmatsþættir Lýsing námsmatsþáttar Vægi

Hlutapróf 1 Tímataka á æfingahöfði/upprúll 10%
Hlutapróf 2 Dömublástur 20%
Hlutapróf 3 Dömublástur (Gráhærði engillinn) 30%
Hlutapróf 4 Dömupermanent stutt hár.  Koma með tilbúna verklýsingu.

Tímataka 105 mín
30%

Módelskil Frjálst permanent, skil á módelvinnu/fullkláruðu permanenti
18.1.22

10%

Samtals 100 %
Annað

Allir matsþættir eru lagðir fyrir í Innu.  Úrlausnum og sundurliðuðum einkunnum verður skilað í Innu á því
formi sem best hentar.

Ef veikindi hindra vinnslu matsþátta, þarf að skila inn vottorði á skrifstofu skólans til að eiga rétt á endurtöku
þeirra. Önnur forföll sem hindra vinnslu matsþátta þurfa að vera tilkynnt fyrirfram og samþykkt hjá kennara til
að eiga rétt á endurtöku. Leyfilegt er að taka upp einn matsþátt í samráði við kennara.

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