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Rekstrarhandbók 09: Kennsluáætlanir  Prent. dags.: 12/01/2011 

Nafn kennara: Hjördís Stefánsdóttir Sk.stöfun:  HJÖ 

 
 

Vika Námsefni  Verkefni 

1 - 17 Efni frá kennara. Stigauppganga, unnið 
með skapalón, stafir og 
mynstur teiknuð upp og 
sett á skilti. 

 

Tegund Námsgögn  

Bækur  

Ljósrit   

Verklegar 
æfingar 

Stigauppganga - verkefni unnið í janúar / febrúar. 

Mynstur teiknað og málað á plötu með lakki - verkefni unnið í mars / apríl. 

 

Annað Lýsing 

Markmið 

 

 

Að nemandi  þekki efni sem notuð eru til skiltagerðar  
Að nemandi þekki áhöld og verkfæri sem notuð eru við skiltagerð  
Að nemandi kunni að yfirfæra skiltateikningu á skiltaflöt  
Að nemandi geti málað einföld skilti  
Að nemandi þekki skiptingu málningarflatar fyrir skiltamálun  
Að nemandi geti teiknað einfalt skilti í samræmi við gæðakröfur  
Að nemandi geti málað einfalt skilti með skrifpensli  
Að nemandi kunni skil á notkun plastfilmu í skiltagerð  
Að nemandi þekki grunnatriði silkiþrykks og notkunarsvið þess í skiltagerð  
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Áfangalýsing Í þessum áfanga er lögð áhersla á skiltamálun í beinu framhaldi af 

skiltahönnun í TES 102. Nemendur fá þjálfun í vinnubrögðum við skiltamálun 

s.s. val og notkun skriftpensla og yfirfærslu á skiltaflöt. Þeir fá kynningu á 

mismunandi skiltagerðum og skiltaefnum. Einnig yfirfærslu skrautbekkja, 

mynda og leturs á flöt með plastfilmu og silkiþrykki. Nemendur kynnast 

tækjum og áhöldum sem tilheyra silkiþrykki og filmuskurði. Kennsla í 

áfanganum er að stærstum hluta verkleg. 

Undanfari SKS 103 og TES 102 

 

Námsmat Lýsing Vægi 

Skriflegt   

Verklegt Öll verkefni nemenda eru metin. 

Stigauppganga 

Mynstur stækkað upp, teiknað og málað á plötu. 

40% 

20% 

20% 

Skyndipróf   

Frammistaða á önn Stundvísi, framfarir, ástundun, árangur, umgengni. 20% 

Munnlegt   

Annað Réttur til breytinga áskilinn  

 

 
 
Dagsetning: 
 
 
 
 
 
 
___________________________ _______________________________ 
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils 

 

 

 


