
Nr.: GAT-045
Áætlanagerð og gæðastjórnun

ÁÆST3VG05
Námsáætlun vorönn 2022

Verkmenntaskólinn á Akureyri

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

Kennari Jóhann H. Þorsteinsson Sk.st. JHÞ

Áfangalýsing:
Í áfanganum lærir nemandinn að nýta sér útreikninga, verkáætlanir og eyðublöð við gæðastjórnun á
vinnustað. Nemandinn lærir að nýta töflureikni– og verkáætlanaforrit til að hafa yfirsýn yfir kostnaðarþætti
verkefna, verkefnastýringu, gerð tímaáætlana og endurskoðun áætlana. Nemandinn lærir um notkun
stjórnunar– og verkferla gæðatryggingar við verklegar framkvæmdir, ásamt sundurliðun verkefna og
verkáætlanagerð. Áfanginn er sameiginlegur öllum bygginga– og mannvirkjagreinum og fer að mestu
fram með raunhæfum verkefnum, þar sem m.a. er unnið með verðskrár einstakra iðngreina.

Markmið:

Þekkingarviðmið:
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

● verkefnastýringu og gæðastjórnun við byggingaferli
● verðskrám iðngreina og gerð kostnaðaráætlana
● uppbyggingu töflureikna og hagnýtingu þeirra
● áætlanagerð og verkáætlanaforritum
● tölvuforritum sem notuð eru til að gera verkáætlanir og hagnýtingu þeirra
● helstu stjórnunar– og verkferlum
● meðhöndlun og vistun nýrra teikninga og verklýsinga
● móttöku efna á vinnusvæði
● dagbókarhaldi og úttektum
● meðhöndlun frábrigða/galla
● innra eftirliti með einstökum verkþáttum verkefnis– og verkþáttarýni
● gæðatryggingu samkvæmt reglugerðum um gæðakerfi við verklegar framkvæmdir

Leikniviðmið:
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

● magntaka og kostnaðarreikna einfalda þætti verklegra framkvæmda
● gera verk– og tímaáætlanir
● fylgja eftir gæðastjórnun á verkferlum
● vinna eftir bygginga– og skipulagslögum
● nota töflureikni við útreikninga
● nota verkáætlanaforrit við gerð tímaáætlana

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

● magntaka og kostnaðarreikna einfalda verkþætti á sjálfstæðan hátt
● beita tíma– og hráefnaskráningu
● vinna með tölvuforrit sem notuð eru til að gera verkáætlanir
● beita og fylgja eftir innra eftirliti með einstökum verkþáttum
● fara að lögum og reglugerðum um skipulags– og byggingarmál
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Námsgögn:
Öll námsgögn eru aðgengileg á Google Classroom, s.s. flatar- og rúmmálsreglur, fyrirlestrar, verkefni
og sýnidæmi.

Áætlun um yfirferð og fyrirlögn námsmatsþátta:

Tímabil
(vikunúmer
/lotunúmer

Námsefni (verklegt og
bóklegt)

Heimavinna/verkefni Vægi
námsmatsþátta

2 Kynning Umræður - -

3-4
Efnisáætlun Verkefni í Classroom

Tímaverkefni 1

8%

8%

5-7
Verkefnastjórnun Verkefni í Classroom

Tímaverkefni 2

Könnunarpróf 1

8%

8%

15%

8-12
Kostnaðaráætlun
Miðannarmat 10. mars

Verkefni unnin í töflureikni

Könnunarpróf 2

10%

15%

13-16 Gæðastjórnun Verkefni í Classroom 8%

17-18 Upprifjun og lokaverkefni Lokaverkefni 20%

Námsmat og vægi námsmatsþátta:

Matsform: ☒ Símat ☐ Lokapróf/valið lokapróf ☐ Lokaverkefni

Námsmatsþættir Lýsing námsmatsþáttar Vægi

Skriflegt Verkefni unnin í Classroom ( 3 x 8% skv. áætlun um yfirferð) 24%

Skriflegt Tímaverkefni ( 2 x 8% skv. áætlun um yfirferð) 16%

Skriflegt Könnunarpróf (2 x 15% skv. áætlun um yfirferð) 30%

Skriflegt Verkefni unnin í töflureikni 10%

Skriflegt Lokaverkefni 20%

Samtals: 100%

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

Áskilinn er réttur til breytinga á áætlun án fyrirvara

Dagsetning:

___________________________ _______________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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