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Sk.st. HSÆ

Áfangalýsing: Nemandi lærir að útfæra permanent samkvæmt verklýsingu að óskum viðskiptavina af 
báðum kynjum og færa spjaldskrá. Nemandinn lærir að velja og nota permanentefni með tilliti til 
hárgerðar og ástands hársins hverju sinni. Nemandi lærir að leiðbeina viðskiptavinum við val á 
eftirmeðhöndlun permanents.
Nemandi fær þjálfun í að blása stífan rúllublástur í form. Nemandinn bætir kunnáttu sína í að blása 
bylgjublástur herra.
Þá öðlast nemandinn frekari hæfni og sjálfstæði við blástur á dömu- og herrahári á módelum

Áfangamarkmið: Að loknu námi í áfanganum á nemandinn að hafa þekkingu á  permanent
efnum fyrir ólíkar hárgerðir, svo sem náttúrulegt, grátt og litað,sem og að þekkja mismunandi aðferðir 
við blástur svo sem bylgjublástur herra og rúlluburstablástur dömu.
Nemandinn á að hafa öðlast leikni í að rúlla upp permanenti í dömu- og herrahári með mismunandi 
spólugerðum og permanent munstrum, greint hárið og valið efni samkvæmt því, gefið ráð um 
eftirmeðhöndlun, blásið rétt bylgjuform og blásið mismunandi form á dömu- og herramódelum.
Nemandi á að vera hæfur til að setja í permanent, velja viðeigandi efni og spólugerð. Gera verklýsingu
og spjaldskrá um viðskiptavininn.
Nemandi á að hafa öðlast hæfni við beitingu hárblásara, mismunandi blástursburstum, greiðum og 
krullujárnum.
Nemandi á að vera hæfur um að velja viðeigandi mótunarefni fyrir mismunandi hárgerðir 
viðskiptavina.

Námsmat.

Mat á bylgjublæstri 10 %

Mat á dömublæstri 10 %

Mat á permanenti 20 %

Lokapróf 50 %

Ástundun á önn. Virkni og ástundun í tímum. 10 %

Til að ljúka áfanganum þarf nemandi að skila öllum verkefnum sem sett eru fyrir og halda sig innan 
þeirra marka sem kveðið er á um mætingu. Mæting má ekki fara niður fyrir 85%. 

 Staðin einkunn er 5. ATH til að ná áfanganum þarf nemandinn að þreyta lokaprófið.
 Kennsluáætlunin er birt með fyrirvara um breytingar.
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Áætlun um yfirferð

25/08/15 Upprifjun í blæstri.

01/09/15 Upprifjun á permanentupprúllum.

08/09/15 Upprúll á æfingarhöfði.  Verklýsing.  Blástur

15/09/15 Módel í permanenti og blæstri.  Verklýsing. Blástur.

22/09/15 Blástur.   Sýnikennsla í permanenti.  

29/09/15 Módel í permanenti í grátt hár. Verklýsing.  Blástur.                                          

06/10/15 Módel  í permanenti sítt hár. Ekki síðara en að öxlum. Verklýsing.   Blástur. 

13/10/15 Rúlla upp æfingarhöfuð. Spíral.     Rúlla í hvort annað.

20/10/15 Blástur, Frjálst upprúll.                                                                               

27/10/15 Módel í stutt hár. Verklýsing.  MAT 20%     Koma með tilbúna verklýsingu          

03/11/15 Frjáls tími (stoðtími)

10/11/15 Módel í permanenti frjálst.  Verklýsing.        Skila permanentverklýsingum fyrir 
önnina.

17/11/15 Mat í bylgjublæstri og dömublæstri. 20%                             

24/11/15
Æfing á prófmódeli.  

01/12/15
Undirbúningur fyrir próf.

Heildarfjöldi módela er 6 með lokaprófi

Dagsetning:

___________________________                                      _______________________________
Undirritun kennara                                                Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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