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Kennari Harpa Birgisdóttir (harpa@vma.is) 
Viðtalstími: Mánudaga 12:50-13:30 (C02) 

Sk.st. (HAR) 

Áfangalýsing:    

Nemandinn öðlist leikni í snöggri herra klippingu (enskt form) samkvæmt Point Point kerfi á 

módelum. Öðlist færni í að tengja saman mismunandi form ( jafnsítt, jafnar styttur, auknar styttur, 

flái og þynning) eftir eigin verklýsingu, samkvæmt Point Point kerfi á módeli og fjölbreyttar 

tískuklippingar dömu og herra. 

Áfangamarkmið: 

Að loknu námi í áfanganum á nemandinn að þekkja, enskt form á klippingu, mismunandi tískulínur og 

útfærslur þeirra, mismunandi skæri, vélar, kamba og hnífa. Geta, klippt snögga klippingu (enskt 

form), eytt út hnakka, gert útlínur skarpar og þynnt hár eftir þörfum, klippt mismunandi tískulínur 

fyrir dömur og herra. Hafa gott vald á, snöggri klippingu herra (enskt form), grunnformgerðum 

(jafnsítt form, auknar og jafnar styttur og flái), mismunandi dömu- og herraklippingum, öllum 

áhöldum og tækjum sem tilheyra klippingum, skipulagningu, gerð verklýsinga og tímasetningu verka.  

Námsmat og vægi námsþátta:    

Herra klipping enskt form 20% 

Lokapróf 60% 

Mæting gildir 10% 

frammistaða á önn gildir 10% 

Námsgögn: 

 P.P. Men's sculpture kennslubók( útg.ár 2007) og P.P myndband. Ýmis tímarit og kennsluefni frá 

kennara.   

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%.Þar sem 

kennslustundir eru fullskipaðar gefst ekki svigrúm til aukastunda fyrir mat og/eða próf. Mæti 

nemandi ekki í áætlaða prófatíma hvor sem er vegna veikinda  eða annara fjarvista, verður matið eða 

prófið sett inn í prófatöflu í maí. Staðinn einkunn er 5. ATH til að ná áfanganum þarf nemandinn að 

þreyta lokaprófið. 

 

Þessi kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar. 
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Aætlun um yfirferð         Verkþættir(verkefni) 
Dagss. 

12.01.11 Kennsluáætlun kynnt. Farið yfir vélar, mismunandi kambastærðir og skæri og 

hnífa.  Verklýsingagerð upprifjun. 

19.01.11 P.P myndband herraklipping (enskt form), hártoppur klipptur snöggur.  

26.01.11 Herramódel í  snögga klippingu samkvæmt P.P og viðeigandi verklýsing. 

02.02.11 P.P myndband styttur, æfingarhöfuð dömu klippt í styttur og gerð verklýsing. 

09.02.11 Dömumódel í styttuklippingu 

16.02.11 Herraklipping 

23.02.11 Gestakennari 

02.03.11 Dömuklipping ( Stofudagur) 

09.03.11 Tvær mismunandi herraklippingingar og viðeigandi 

verklýsingargerð.(stofudagur) 

16.03.11 Dömuklipping  og  herraklipping.(stofudagur) 

24.03.11 (Opnir dagar)  

30.03.11 Tvær mismunandi dömuklippingar og viðeigandi verklýsingar.(stofudagur) 

06.04.11 Herraklipping í módel samkvæmt P.P. enskt form MAT 20% 

13.04.11 Dömuklipping frjáls aðferð (Stofudagur) 

27.04.11 Lokapróf 60% Dömumódel  

 
Dagsetning: 

___________________________ _______________________________ 
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils 


