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Kennari Harpa Birgisdóttir harpa@vma.is 

Viðtalstímar á Mánudögum frá kl: 12:50 – 
13:30  (C02) 

Sk.st (HAR) 

Áfangalýsing: 

 Nemandinn fær frekari þjálfun og öðlast færni í upprúllun á permanenti og gerð verklýsinga. 
Farið er í ýmsar gerðir permanentefna og vinnuaðferðir og kennd greining hárs. Farið er í 
allar grunnaðferðir við hárblástur fyrir dömur. 

 Markmið: 

 Að loknu námi í áfanganum á nemandinn að þekkja mismunandi upprúll fyrir permanent og 
útkomu úr þeim. Spólugerðir og notkun þeirra. Tvær tegundir efna og notkun þeirra. Geta 
greint ástand hárs og valið efni með hliðsjón af greiningu og meðhöndlað hár á viðeigandi 
hátt eftir meðferð. Geta sett permanent í módel samkvæmt verklýsingu bæði í stutt og sítt 
hár. Nemandinn á að hafa gott vald á íssetningu permanentvökva skolun og festun. 
Nemandinn á að geta blásið dömuhár í mismunandi form og geta beitt saman hárblásara og 
mismunandi gerðum af burstum, greiðum og mótunarefnum. 

Námsmat og vægi námsþátta: 

 Lokapróf 60% af lokeinkun 

Blástur dömu sítt hár 10% af lokeinkun 

Mæting 10% af lokaeinkun 

Frammistaða á önn 10% af lokaeinkun      

Námsgögn: 

Pivot Point video, verklýsingalöð og ýmis tímarit. Permanentspólur,svampar, greiður, burstar, 
hárblásari og permanentefni.  

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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Áætlun á yfirferð: 

Dagss.      Verkþættir/ verkefni 

10.01.11 Kennsluáætlun afhent og kynnt. 

17.01.11 Greina ástand hárs og fara yfir mismunandi spólugerðir og permanent 
vökva. Upprúll 1 og 2  á æfingarhöfði . 

24.01.11 Pivot Point video um premanent.  Blástur á æfingarhöfði. 

31.01.11 Módel hárþvottur og blástur dömu. Upprúll 3 í permanenti. 

07.02.11 Módel í permanent stutt  hár ( leyfilegt að snyrta hárið)hópur 1, 
hópur 2 til aðstoðar.  

14.02.11 Módel í permanent  stutt hár (leyfilegt að snyrta hárið)hópur 2, 
hópur 1 til aðstoðar.  

21.02.11 Æfing að rúlla upp með svömpum í sítt hár. Verklýsing. 

28.02.11 Svampar æfingarhöfuð. Blástur sítt hár æfingahöfuð. 

07.03.11 Æfing að rúlla upp í sítt hár með spólum eða svömpum. Verklýsing. 

14.03.11 Módel í sítt hár hópur 1 gildir 20% af lokaeinkun, Verklýsing.Hópur 
2 módel í hárþvott og blástur í sítt hár 10%. 

21.03.11 Módel í sítt hár hópur 2 gildir 20% af lokaeinkun, Verklýsing. Hópur 
1 módel í hárþvott og blástur í sítt hár 10%. 

28.03.11 Upprúll 2 og 3 

04.04.11 Æfing fyrir lokapróf 

11.04.11  Lokapróf 60% 

 

 
Dagss Undirritun kennara    Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils 

 
_________________________ ______________________________________ 


