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Áfangalýsing: 

Í áfanganum er kennt að setja rúllur í hár og greiða mismunandi greiðslur á síðu og stuttu hári 
samkvæmt Pivot Point kerfi miðað við ákveðið form og kennd notkun verklýsinga. Nemandinn 

lærir að greiða bylgjur í allt hárið, bæði beint aftur og með hliðarskiptingu. 
 

Markmið: 
Að loknu námi í áfanganum á nemandinn að þekkja upprúll miðað við fyrirhugaða útkomu bæði á 

síðu og stuttu hári. Mismunandi form á bylgjugreiðslum. Nemandinn á að geta sett í og greitt hár á 
æfingarhöfði og módeli samkvæmt fyrirfram ákveðnu formi og eftir eigin verklýsingu. Geta greitt 

blautbylgjur og sett í klípur í módel. Geta sett klípur í heilt höfuð með eða án skiptinga. 
 

Námsmat og vægi námsþátta: 
 

Lokapróf í daggreiðslu gildir 50% 
Greiðsla í sítt hár 10% 

Mat á bylgjum 20% 
Ástundun á önn 20% 

 
Námsgögn: 

Flauelsrúllur, skaftgreiða, túperingargreiða, lagningargreiða og burstar. Bylgjugreiða og kliffs. Pivot 
Point Video. Verklýsingarblöð. 

 
Annað: 

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%. Ekki verður um 

endurtektar- eða sjúkrapróf í verkefnum en í staðinn eykst vægi þeirra verkefna, sem nemandi hefur 

skilað geti hann sýnt fram á réttmætt forföll. Staðinn einkunn er 5.  ATH til að  ná áfanganum þarf 

nemandinn að þreyta lokaprófið.  

Þessi kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar. 

 
 
Áætlun um yfirferð:                                                                                                                                     
Dagss.     Verkþættir/verkefni 

08.01.10 Kennsluáætlun afhent og kynnt.  
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15.01.10 Daggreiðsla,upprúll og úrgreiðsla á æfingarhöfði. 
Blautbylgjur með hliðarskiptingu. 

22.01.10 P.P video greiðslur. Klípur, upprúll og úrgreiðsla. 
 

29.01.10 Fléttur, Sítt hár upprúll og úrgreiðsla á æfingarhöfði. 
 

05.02.10 Klípur, upprúll hliðarskipting og úrgreiðsla. 
Blautbylgjur hliðarskipting. 

12.02.10 Módel í daggreiðslu. (Hóp skipt í fyrri og seinni). Samkvæmisgreiðsla í sítt hár 
æfingarhöfuð. 

19.02.10 Frjáls hárgreiðsla veklýsing teiknuð, mynduð eða lituð, á æfingarhöfði. 
 

26.02.10 Hárgreiðsla úr síðasta tíma útfærð í módel. Gildir 10% af lokaeinkunn. 
 

05.03.10 Klípur  upprúll og úrgreiðsla. 
 

12.03.10 Fermingargreiðsla í æfingarhöfuð. 
 

19.03.10 Módel í daggreiðslu hóp skipt. Blautbylgjur með hliðarskiptingu á æfingarhöfuð.  
 

09.04.10 Fléttur útfærðar í greiðslu á síðu hári á æfingarhöfði. 
 

16.04.10 Klípur og blautbylgjur. 
 

23.04.10 Bylgjur MAT 20%. 
 

30.04.10 Lokapróf 50%. 
 

 
 
 

        
 
 
 
 
 
Dagsetning: 
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Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils 


