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Nafn kennara: Hjördís Stefánsdóttir Sk.stöfun:  HJÖ 

 

Vika Námsefni (bóklegur hluti) 

1 - 17 Efni frá kennara. 

 

Tegund Námsgögn  

Bækur Efni frá kennara.- Gæfusmiðurinn 2001 – Handverkfæri og tæki málara1994 

Ljósrit   

Verklegar 
æfingar 

Sumarhús VMA  og önnur tilfallandi verkefni á vegum skólans. 

Efni frá kennara  

 

 

Annað Lýsing 

Markmið 

 

 

Að nemandi kunni skil á viðgerðar- og málningarefnum á stein utanhúss.  
Að nemandi þekki innihalds- og varúðarmerkingar viðgerðar- og 
málningarefna.  
Að nemandi þekki öryggisreglur og öryggisbúnað viðgerðar- og 
málningarefni. 
Að nemandi þekki áhöld og tæki til viðgerða og málunar á stein utanhúss.  
Að nemandi þekki öryggisreglur og öryggisbúnað viðkomandi áhalda og 
tæk.  
Að nemandi geti metið og undirbúið steinfleti utanhúss fyrir málun.  
Að nemandi geti ný- og endurmálað steinfleti utanhúss.  
Að nemandi vinni í samræmi við viðurkenndar öryggisreglur og 
öryggisbúnað.  
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Áfangalýsing Í áfanganum fá nemendur kynningu á ný- og endurmálun steinflata 

utanhúss. Lögð er sérstök áhersla á greiningu á ástandi einstakra flata og 

viðeigandi verkundirbúning fyrir þéttingu og málun s.s. innsýn í múr- og 

steypuskemmdir, rakamælingar og mælingar á filmuþykkt. Nemendur fá 

undirstöðuþekkingu á þeim efnum, áhöldum og tækjum sem notuð eru 

s.s. til að fjarlægja eldri málningarefni með háþrýstiþvotti og uppleysandi 

efnum. Þeir eiga að þekkja kröfur sem gerðar eru til mismunandi undir-

lags fyrir málun og geta valið og byggt upp heppileg þétti- og 

málningakerfi með tilheyrandi verklýsingum. Í áfanganum er lögð áhersla 

á kynningu á þeim hjálpar-tækjum sem notuð eru við málun utanhúss s.s. 

háþrýstitækjum, málningarsprautum, verkpöllum, stigum og tröppum og 

fjallað um öryggisþætti sem þeim tengjast. Áfanginn er að mestu 

bóklegur og farið er í heimsóknir á vinnustaði. 

Undanfari GBM 

 

Námsmat Lýsing Vægi 

Skriflegt Lokapróf 

Verkefni  skiladagur 15.04.2011 

40% 

10% 

Verklegt Öll verkefni nemenda eru metin. 40% 

Skyndipróf   

Frammistaða á önn Stundvísi, framfarir, ástundun, árangur, umgengni. 10% 

Munnlegt   

Annað Réttur til breytinga áskilinn  
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___________________________   _______________________________ 
Undirritun kennara   Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils 

 


