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Áfangalýsing og markmið 

 Að efla skilning og þekkingu nemenda á þeim tækjum sem skólinn notar í viðburðum á sínum vegum 

 Að efla félagsvitund og sjálfstæði nemenda til að þeir geti tekið að sér hlutverk í viðburðum á vegum skólans eða 
annarra aðila utan skólans 

 Að efla vilja nemenda til að sækja sér enn frekari þekkingu og reynslu á því sviði sem hugur þeirra stendur til.  

 Að nemendur fái að njóta afrakstur vinnu sinnar í formi vel heppnaðra viðburða 
Nemendur læra: 

 Að umgangast þau tæki sem nota þarf í viðburðum 

 Uppsetningu, notkun og frágang þessara tækja  

 

Tegund Námsgögn (nafn bókar og nánari lýsing á gögnum) 

Ljósrit (afhent) Það sem þurfa þykir hverju sinni 

 

Námsmat Lýsing Vægi 

Frammistaða á 

önn 

Mæting (Skylt er að mæting sé minnst 80% til að hún komi til einkunnar) 60% 

Frammistaða í tímum og viðburðum 40% 

Til að ná árangri þarf nemandi að vinna vel í tímum og heima og vanda allan frágang. 

Vika Námsefni (bóklegur hluti) Verkefni 

1 - 2 

Byrjunin  

Kynning á áfanganum, kennslutilhögunin kynnt, hvenær kennslan mun eiga sér stað. 

Kynntir verða hinir þrír hópar félagslífs og aðkomu hvers þeirra fyrir sig að félagslífi.  Tekið 

verður á neikvæðri og jákvæðri umræðu um félagslíf innan framhaldsskólans.  Lögð verður 

áhersla á hópsálina þar sem nemendur vinna saman sem einn hópur 

 

2 - 3 

Kynnt verða eftirfarandi 6 áhersluatriði sem kennd verða í þessum áfanga  

1. Frágangur á sal og þeim tækjum og tólum sem notuð eru á viðburðum skólans 
2. Uppsetning á sal og sviði fyrir viðburð, skreyting, borðaröðun.  Gerð vinnuplans 
3. Ljósmyndun og uppsetning véla á viðburðum skólans 
4. Myndbandsupptökur og uppsetning véla á viðburðum skólans 
5. Ljós og uppsetning ljósa á viðburðum skólans 
6. Hljóð og vinnsla með hljóð á viðburðum skólans 

 

3 - 4 

1. Frágangur 

Mikilvægi frágangs fyrir alla aðila kynntur 

 Aðilar tengdir viðburðum innan skólans kynntir (nemendaráð, félagsmálafulltrúar, 
húsverðir, ræstitæknar og  skólastjórnendur) og þeirra sjónarmiðum komið á 
framfæri varðandi frágang. 

 Frágangur kenndur á þeim tækjum og tólum sem nemendur munu meðhöndla í 
áfanganum.  Geymslusvæði sýnd. 

 Frágangur á húsnæði skólans kenndur, ásamt því hversu mikilvæg almenn 
þátttaka í frágangi sé mikilvæg. 

Nemendur æfa sig 
í frágangi ýmissa 

tækja 
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2. Uppsetning á sal og sviði 

Farið verður í þau atriði sem skipta máli við upphaf viðburða. 

 Frágangur á húsnæðinu fyrir viðburði 

 Frágangur á hljóði og ljósum fyrir viðburði 

 Gerð vinnuplans og tímaáætlunar fyrir viðburði 

 Myndun tengsla við þá sem koma að viðburðum (húsverði, nemendaráð o.s.frv.) 

Gerð layout 
teikninga að sviði 

5 - 8 

3. Ljósmyndun 

Farið verður í eftirfarandi atriði 

 Vélbúnaðinn 

 Hugbúnaðinn 

 Fagurfræðina 

 Uppsetningu 

 Setja ljósmyndir og myndband á vefinn 

Unnin verða 
verkefni m.a. í 

nánu samstarfi við 
Þórdunu, 

nemendafélag 
VMA 

9 - 12 

4. Myndbandsupptökur 

Farið verður í eftirfarandi atriði 

 Vélbúnaðinn 

 Hugbúnaðinn 

 Fagurfræðina 

 Uppsetningu 

 Setja myndband á vefinn 

13 - 14 Páskafrí  

14 - 15 

5. Ljós og uppsetning ljósa á viðburðum 

Farið verður í eftirfarandi atriði 

 Meðferð ljósa 

 Hvað ber að hafa í huga varðandi lýsingu 

 Yfirlýsing / Undirlýsing 

 Hvað er rétt lýsing 

 Tilraunir með lýsingar 

Unnin verða 
verkefni m.a. í 

nánu samstarfi við 
Þórdunu, 

nemendafélag 
VMA 

16 - 17 

6. Hljóð og vinnsla með hljóð á viðburðum 

Farið verður í eftirfarandi atriði 

 Hvað er hljóð og hver eru gæði þess 

 Uppsetning hljóðnema og frágangur á þeim 

 Vinnsla í hljóðblandara 

 Munur á milli talaðs máls og tónlistaflutnings 

 Tilraunir með hljóðvinnslu 

Athugið: Með vikunúmer er átt við vikur ársins eins og á dagatalinu í INNU. 

Dagsetning: 

 

 

___________________________ _______________________________ 
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils 


