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(HAR)

Áfangalýsing: Nemandi þjálfast í að hanna og útfæra hárgreiðslur miðað við mismunandi hárlengdir 
sem hæfa viðskiptavini við ýmis tækifæri, bæði dag- og kvöldgreiðslur, m.a. með hjálp 
verklýsinga.Nemandinn kynnist mismunandi tímabilum í sögu hársins og lærir að útfæra greiðslur eftir
ljósmyndum og tímaritum.

Áfangamarkmið: Að loknu námi í áfanganum á nemandinn að þekkja:  mismunandi upprúll og 
úrgreiðslur miðað við fyrirhugaða útkomu, mismunandi stíl og stílbrigði á hárgreiðslum, áhöld og efni 
sem notuð eru við hárgreiðslur.Geta: útfært greiðslur í mismunandi hárlengdir, mótað hár með rúllum, 
nálum og klípum. Notað viðeigandi hárskraut, útfært mismunandi bylgjugreiðslur í stutt hár,mótað 
blautbylgjur fyrir mismunandi form. Hafa gott vald á: daggreiðslum, greiðslu úr síðu hári, noktun 
verklýsinga í hárgreiðslu, ólíkum aðferðum við upprúll fyrir blautbylgjugreiðslur, mótun og formun 
blautbylgja og notkun viðeigandi áhalda.

Námsmat og vægi

Lokaverkefni 

Skila fjórum fullunnum PDF
verklýsingum á moodle skil opnast

23.nóv.

Lokaskil 01.12.15

      50%

Daggreiðsla

MAT

10%

Fermingargreiðsla  10%

Brúðargreiðsla 10%

Tímabilatengd greiðsla 10%

Ástundun Frammistaða  10% 

Námsgögn:   Hair design A A Designer's Approach, 2009. Hairstyles only blöð .  Pintrest, 
youtube o.fl

Lokaverkefni: Markmið og áherslur verkefnisins er að hanna og útfæra fjórar mismunandi 
uppgreiðslur  sem gilda 10% hver,  þrjár greiðslur á æfingarhöfuð og fjórða greiðslan er unnin í 
módel. heildarútlit og skil á verkefni fer fram á Moodle og gildir10%. Skila á fullunum PDF 
verklýsingum inn á Moodle, Setja þarf inn ljósmyndir af   fyrirmynd og  greiðslunni sem unnin er eftir 
henni. . Ætlast er til að greiðslurnar séu unnarí  kennslustundum undir eftirliti kennara og  að 
nemendur sýni sjálfstæð vinnubrögð og hafi frumkvæði að hárgreiðslunum. Greiðslurnar eiga sýna 
fjölbreytta kunnáttu nemandans og hæfileika til að setja upp hár. 

Rekstrarhandbók 09: Námsáætlanir Prent. dags.: 18/08/2015

mailto:harpa@vma.is


Nr.: GAT-045

Verkmenntaskólinn á AkureyriÚtgáfa: 09
Dags.: 06.06 2015
Höfundur: HRS  HGR 303

Námsáætlun haust 2015
Samþykkt: HJS
Síða 2 af 2

 Þessi kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar

Dagss.               Verkþættir(verkefni)

24/08/15 Kennsluáætlun yfirfarin. Upprifjun frjálst upprúll í daggreiðslu.

7/09/15 Upprifjun blautbylgjur, klípur  greiðsla unnin út frá því.

14/09/15 Sýnikennsla í greiðslum. Daggreiðsla unnin sem samkvæmisgreiðsla.

21/09/15 Hugmyndavinna pintrest o.fl. Daggreiðsla MAT 10%  æfingarhöfuð

28/09/15

Hárgreiðsla frjáls aðferð.  Tímabilatengd t.d 30´,40´,50´, eða 60´.  Kennd 

verklýsingargerð og verklýsing unnin og skilað í næsta tíma...gildir í frammist.

05/10/15
Að hugsa eins og hönnuður formgreiðslur o.fl. Skissað og unnið með pintrest.

12/10/15

Sýnikennsla og innlögn. Brúðargreiðsla og fermingargreiðsla í æfingarhöfuð.Finna 
þarf viðeigandi hárskraut. Verklýsing.

19/10/15

Fermingargreiðsla í módel 10%. Ætlast er til að notað sé hárskraut. Skila á 
viðeigandi verklýsingu.

26/10/15
Vetrarfrí

02/11/15 Brúðargreiðsla í módel 10%. Ætlast er til að notað sé viðeigandi hárskraut. Skila
á viðeigandi verklýsingu. 

09/11/15 Unnið í lokaverkefni. Nemendum kynntur Moddle og hvernig skila á verkefninu.  

Greiðsla 1.útfærð í æfingarhöfuð. Notast við blöð eða bækur til að finna fyrirm.

16/11/15 Unnið að  verkefni,  greiðsla 2.og 3 útfærð í æfingarhöfuð.

23/11/15 Greiðsla 4.  útfærð í módel. Tengt verkefni. 

30/11/15 Frjáls tímabilagreiðsla unnin í módel,huga á að heildstæðu útliti. Gildir 10% af 
lokaeinkunn. 

Dagsetning:__________________

 __________________________________________________________________________________________
Undirritun kennara                                                                     Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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