
Nr.: GAT-045

Verkmenntaskólinn á AkureyriÚtgáfa: 09
Dags.: 06.06 2015
Höfundur: HRS IGK1712 

Námsáætlun haust 2015
Samþykkt: HJS
Síða 1 af 1

Kennari Bragi S. Óskarson og Þorleifur Jóhannsson Sk.st. BSÓ og ÞOR

Áfangalýsing:   

Í áfanganum verður leitast við að gefa nemendum innsýn í verkstæðisvinnu á 
trésmíðaverkstæði. Unnin verða verkefni í vélum og höndum. Farið verður í útheflun, 
sögun, pússningu , borun, samsetningu og yfirborðsmeðferð. Verkefnin verða sniðin 
að nemendahópnum og miðuð að því að allir fari heim með smíðisgripi í annarlok. 
Mikilvægt er að nemendur mæti í fötum sem mega fá á sig lakk og bæs og geri sér 
grein fyrir því að á trésmíðaverkstæðum er ryk. 

Markmið:   
Nemendur kynnist vinnubrögðum í hinum ýmsu byggingagreinum, þekki og læri að 
fara með efni sem notuð eru og tileinki sér réttar vinnustellingar með tilliti til 
öryggisþátta. 

Námsgögn:  
Vélar og tæki á smíðaverkstæði. 

Áætlun um yfirferð:

Vika Námsefni

1. tími Kynning, umræður um verkefnið og öryggismál, umgengi og fl. Byrjað á 
niðurefnun. Vélavinna.

2.-13. tími Vélavinna

14. tími Pússning

15.-17. tími Samsetning og yfirborðsmeðferð.

Verkefni: Sparibaukur

Námsmat og vægi námsþátta: S/staðið eða F/ fallið 

Dagsetning:

___________________________ _______________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils

Rekstrarhandbók 09: Námsáætlanir Prent. dags.: 20.08.2015



Nr.: GAT-045

Verkmenntaskólinn á AkureyriÚtgáfa: 09
Dags.: 06.06 2015
Höfundur: HRS Iðngreinakynning IGK 1712

Námsáætlun Haustönn 2015 

Samþykkt: HJS
Síða 1 af 1

Kennari María Albína Tryggvadóttir. 
Netf:maria@vma.is

Sk.st. MAL

Áfangalýsing:   Farið er yfir nokkra verkþætti í hjúkrun og umönnun s.s. umbúnað í 

rúmi, mæla blóðþrýsting, lífsmörk, aðstoð við athafnir daglegs lífs og fá upplýsingar 

um störf sjúkraliða, stuðningsfulltrúa og félagsliða í nærsamfélaginu (sambýli, 

heilsugæsla, heimahjúkrun, heimilishjálp, sjúkrahús). Jafnframt verður farið í helstu 

þætti endurlífgunar, viðbrögðum við slysum (112), slysavarnir og líkamsbeitingu

Kennt er einu sinni í viku 2x40 mín. 

Markmið:  Að nemandinn kynnist námi sjúkraliða og störfum þeirra.  

Námsgögn:   Fengin frá kennara hverju sinni.

Áætlun um yfirferð: 

1. Lota: Kynning á sjúkraliðanáminu, farið í verkþætti í umönnun, s.s. , hreinlæti, 

umbúnað og aðstoð við ADL.

2. Lota: Mæling lífsmarka, viðbrögð við slysum og slysavarnir. 

3. Lota: Heimsókn á heilbrigðisstofnun ef færi gefst, líkamsbeiting og samskipti. 

Kennari áskilur sér rétt til breyting á kennsluáætlun og yfirferð námsefnis getur færst til. 

Verkefni:   Eru unnin í kennslutíma og eru bæði verkleg og skrifleg. 

Námsmat og vægi námsþátta:    

Virkni og þátttaka nemenda í tímum    10 %

Skrifleg verkefni í kennslustundum  45 %

Ratleikur/stöðvavinna     10 %

Kynning    25 %

Heimsóknarskýrsla   10% 

Dagsetning:

___________________________ _______________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils

Rekstrarhandbók 09: Námsáætlanir Prent. dags.: 17/09/2015


