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Sk.st. HSÆ 

 

Dags.  Námsefni (verklegt og bóklegt)  Heimavinna/verkefni  
Vægi matshl.  

%  

23.8  Upprúll í æfingarhöfuð. Dömublástur     

30.8  
Permanent módel sítt hár. Hópur 1  
Hlutapróf 1. Verklýsing. Dömublástur 
   

Permanent módel sítt 
hár.     Hlutapróf 1. Koma 
með tilbúna verklýsingu  

20% 

6.9   Permanent módel sítt hár. Hópur 2  
Hlutapróf 1. Verklýsing. 
Dömublástur   

Permanent módel síttt 
hár.     Hlutapróf 1.  Koma 
með tilbúna verklýsingu  

 
20% 

13.9  Herrapermanent  Vinnustaðarnám 

20.9  Permanent módel frjálst. Hópur 1    
Dömublástur   

Permanent módel -  
    Koma með tilbúna verkl.  

 

 

27.9  Permanent módel frjálst. Hópur 2  
Dömublástur   

Permanent módel -  Koma 
með tilbúna verklýsinu 

 

 

4.10  Permanent módel stutt hár.  
Koma með tilbúna verklýsingu.  
Hópur 1  
Dömublástur   

    Koma með tilbúna verkl. 
Hlutapróf 2      

20% 
Lykilnámsmat 

11.10  Permanent módel stutt hár. Koma með 
tilbúna verklýsingu. Hópur 2  
Dömublástur   

Koma með tilbúna verklýingu 
Hlutapróf 2 

20% 
Lykilnámsmat 

18.10  Vetrarfrí  
Permanent módel frjálst.  Dömublástur  
 

  Vinnustaðarnám 

25.10  Dömublástur  Módel kl 10.30   

1.11  
Permanent módel frjálst. Verklýsing 
Hópur 1  
Dömublástur   

 Koma með tilbúna 
verklýsingu  

 

8.11  Permanent módel frjálst. Verklýsing 
Hópur 2  
Dömublástur 

 Koma með tilbúna 
verklýsingu  

 

      15.11  Frjálst módel í permanenti 
Frjáls dömublástur 

  Vinnustaðanám 

22.11  Skil á verklýsingum og módelskil í 
permanenti.  
Verkefnaskil 1 og 2                     

  Vinnudagur   20% og 20% 

29.11  
Dömublástur Gráhærði engillinn 

 

  Hlutapróf 3 
20% 

5 – 9 des Módel í permanent og blástur. Frjálst  Vinnustaðarnám 

 

 
Áfangalýsing:     

mailto:hildur.s.aevarsdottir@vma.is
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Í áfanganum er unnið með permanent og aðferðirnar þróaðar s.s. svampa-, spíral-, parta-, eða rótarpermanent í 
mismunandi lengdir hárs. Nemandinn fær þjálfun í gerð varanlegrar sléttunar og kynnist þeim mörgu möguleikum sem 
hún gefur. Dýpkaður er skilningur á greiningu hárs, spjaldskrár- og verklýsingagerð. Unnið er á módelum og 
æfingarhöfði. Unnið er með dömublástur og færni í rúlluburstum sem og blástursburstum æfð  
  
Markmið:  
Þekkingarviðmið  
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:  

 þróaðri tegundum permanents upprúlls og blásturs  
 aðferðum til varanlegrar sléttunar, partasléttunar og rótarsléttunar.  

Leikniviðmið  
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:  

 rúlla upp ólíkum tegundum permanents.  
 nota svampa við upprúll.  
 gera spíralupprúll.  
 greina ástand og áferð hárs.  
 slétta hár varanlega bæði með efnum og  blæstri  

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

 ráðleggja viðskiptavini um val á gerð permanents og formi blásturs  
 ráðleggja viðskiptavini um möguleika varanlegrar sléttunar.  
 ganga vel um vinnusvæði, gæta öryggis og hreinlætis.  

Pinnagreiða, hárblásari, klifs, verklýsingablöð. LAB (online system)  
Annað er fyrir hendi í skólanum.    
  

  
Matshlutar 

HPEM3FB02EH  
Lýsing matshluta  Vægi  

Hlutapróf: 1  Módel sítt permanent  20%  

Hlutapróf 2    Permanent stutt hár                                                         Lykilnámsmatsþáttur 20%  

Hlutapróf 3       Módel dömublástur 

 
20%  

Verkefnaskil: 1  Verklýsingar og módelskil permanent. 6 módel og 6 verklýsingar. Skila í möppu 

mynd af módelum og verklýsingum. Skiladagur 22.11.21  
20%  

Verkefnaskil: 2  Verklýsingar og módelskil blástur. 4 módel   
Skila í möppu mynd af módelum. Skiladagur 22.11.21  

20%  

  Samtals:  100%  

Annað: 6 módel í permanenti ásamt verklýsingum. Í verkefnaskilum 1 er gefið 15% fyrir hvert módel sem, skilað er og 10% 

samtals fyrir allar verklýsingarnar sem fylgja hverju módeli fyrir sig.                                                                                                 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.                                                                              

  
Dagsetning:  
  
___________________________                                 _______________________________  
Undirritun kennara                                                                             Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils  
 


