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Námsáætlun HAUST 2021

Hörður Óskarsson-Stefán Finnbogason

Verkmenntaskólinn á Akureyri

Sk.st.

HSK-STF

Áfangalfsing:
Nemendur læra aö vinna samkvæmt teikningum og meta hvernig best er að vinna verkið með tilliti
til kostnaðar, öryggis, efnisvals og gæöa. Nemendur vinna I einhverjum tilfellum samkvaemt eigin
teikningu og meta hvernig best er að vinna ñyrirfram ákveöiö verk, þá er hlutur mældur, rissaöur og
slðan gerö vönduð vinnuteikning. Smföaö veröur vinnuborð ásamt þvÍ aö vinna ákveöin tilfallandi verk
í málmiðnaðardeildinni. Hver nemandi heldur utan um sfna vinnu og gerir vinnuskf rslur-dagbók yfir
störf sín. Farið er yfir meöferö, umhirðu og öryggisþætti véla og tækja sem koma aö vinnu nemenda,
sem og aðra almenna öryggisþætti á verkstæöinu. Nemendur þjálfast í hópstarfi og samvinnu um
smíöaverkefni. Nemendur samhæfa þekkingu, leikni og hæfni sem þeir hafa öðlast íöðrum áfÖngum.
Heimsóttir verða vinnustaðir á sviöi málmiðnaöar ef tími og aöstæður leifa.

Markmið:
Þekkingarviðmið
Nemandiskal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
einföldum stálsmíðateikningum
mismunandimálvikum sem gefin eru upp á smíðateikningum
helstu vélum og handverkfærum tilstálsmíöa
algengasta fylgibúnaöi
helstu vinnsluháttum við almennar stálsmíðar
helstu öryggisþáttum við almennar stálsmíðar
hlíföarbúnaöi tengdum helst stálsmÍðaverkefnum
mikilvægi varna gegn hávaða
mikilvægi góörar loftræstingar á vinnustaö

Leiknivíömið
Nemandiskal hafa öðlast leikni í að:
lesa úr einlínumyndum og einfaldari stálsmfðateikningum

efna niður ítengd verkefni m.t.t. málvika
meðhÖndla vélar og handverkfæri á viðeigand¡ hátt
efnistaka skv. einföldum teikningum
gera einfalda kostnaöaráætlun
beita suðuaðferðum sem eiga við hverju sinni
beita einfaldarivélum og handverkfærum til stálsmlöa
forma, beygja og valsa einfalda smíðagripi úr plötu og stangarefni

Hæfniviðmið

.
.
.
.
.
.

Nemandi skal geta hagnftt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til aö:
smíða einfalda hluti úr mismunandi plÖtu og stangarefnÍ
smíða einfalda hluti m.t.t. málvika
vinna eftir einföldum stálsmfðateikningum
merkja upp einfalda útflatninga eftir námkvæmum vinnuteikningum
skipuleggja vinnu við minni verkefni f samráði viö aðra
vinna að einhverju leiti sjálfstætt að einfaldari verkefnum

Námsgögn: Málmsmfði. Kennslubók frá lÐNu. Utg.ZOt 1. Auk véla og verkfæra eru þaÕ
handbækur og töflubækur f miskonar - Teikningar og riss af verkefnum ofl. - Ymiskonar
kennslumyndbönd yfir vélar, verkfeeri, verktækni, öryggismál o.fl.
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Námsáætlun HAUST 2021
Verkmenntaskólinn á Akureyri

Áætlun um yfirferö: Hver nemandi vinnur aõ sínu verkefni eftir því sem tæki og vélar leyfa og
dreifist það þannig aö nemendur vinna að mismunandi verkþáttum. Samvinna er stór þáttur þar sem
nemendur þjálfast I hópstarfi og samvinnu um smíöaverkefni. Fariö veröur í vinnustaðaheimsóknir f
áfanganum ef aðstæöur leifa. Ekki er gefin upp nein nákvæm vikuáætlun.
Verkefni: Hver nemandi smíðar sitt eigið vinnuborð til eignar. Einnig helda nemendur dagbók og
halda þvf utan um vinnu sfna í áfanganum. Nemandi skilar inn vinnush/rslu I ffrsta tíma hverrar viku
fyrir vikuna á undan Skili nemandi ekki skf rslu á réttum tíma dregst 1. af einkunninni ffrir hvern dag
fram yfir.
Námsmat

Matsform:

tr Lokapróf/valið

X Símat

lokapróf tr Lokaverkefni

Námsmatsbættir

Lisins námsmatsþáttar

Væqi

Vinnuborð

Niöurefnun og samsetning

3lo/o

Vinnuborð

Frágangur og suða

25o/o

Skúffur

Smfðaðar blikkskúffur

15o/o

Tilfallandiverk

Verkefni í mámiðnaðardeildinni

10o/o

Vinnusk!rslur

Gerðar

vi n n

uskf

rsl

u

r-dag bók. Vin

n

usk¡irslum skal ávalt

10o/o

skilað í ffrsta tíma hverrar viku ffrir vikuna á undan
Vinnusemi

Huglægt mat kennara

10o/o

Annað: Skila þarf öllum verkefnum fullkláruöum skv. námáeetlun svo þau fáist metin til
Ef mæting nemanda fer undir 90% hvort sem um er að ræða veikindi eða önnur óútskfrö tilfelli
skal nemandi þreyta próf sem glldir 25% af lokaeinkunn.

Annað:
a

a

a

a

a

o

f upphafi tíma er gjarnan fariö yfi verkefni dagsins og aðra mikilvæga þætti viðkomandi
náminu. Það er því árlöandi að nemandi mæti á réttum tíma svo komast megi hjá óþarfa
endurtekningum.
f verklegu námi grundvallast árangur nemanda af stórum hluta á því aö mæta vel og sinna
náminu af alúð og kostgæfni og nfta tímann til hins ftrasta. Ekki er gert ráð fyrir aö nemendur
þurfi að vinna Íverkefnum utan hefðbundinna kennslustunda.
Sfmar, hljómtæki f eyru og Önnur snjalltaeki eru með öllu bönnuö í kennslustundum og mælst
er til þess aö nemendur séu ekki með sfma á sér. Hægt er að geyma þá I læstum skápum.
Eins og fram kemur I markmiðum áfangans er lögö rík áhersla á aö nemandi tileinki sér
öryggismálvinnustaðarins, stundvfsi, s-nyrtimennsku, góÕa umgengni og almenna háttvisi.
Allir nemendur skulu undantekningarlaust klæðast öryggisskóm, hllfðarklæönaði og þeim
öryggisbúnaöi sem viö á hverju sinni.
Ef nemandi yfirgefur verkstæði áöur en tiltekt l¡ikur eöa tekur ekki þátt í frágangi fær hann F
(f,arvist) ñ7rir síõustu kennslustund.
Allir nemendur þurfa að taka þátt í þrifum og sótthreinsun á vélum verkfærum og

sameiginlegum snertiflötum eins og aöstæður gefa tilefni til. Geröur er fyrirvari um
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