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

Nafn kennara: Hjördís Stefánsdóttir Sk.stöfun:  HJÖ 

 

Vika Námsefni  

1 - 17 Efni frá kennara. 

 

Tegund Námsgögn  

Bækur Efni frá kennara.- Gæfusmiðurinn 2001 – Handverkfæri og tæki málara 1994 

Ljósrit   

Verklegar 
æfingar 

Sumarhús VMA  og önnur tilfallandi verkefni á vegum skólans. 

Efni frá kennara  

 

 

Annað Lýsing 

Markmið 

 

 

Að nemandi viti deili á þétti- og málningarefnum sem notuð eru á tré og 
glugga utanhúss.  
Að nemandi þekki öryggisreglur og öryggisbúnað sem snertir meðferð 
málningarefna.  
Að nemandi þekki áhöld og tæki til kíttunar og málunar á málmum, tré og 
gluggum utanhúss.  
Að nemandi geti metið og undirbúið málma, tré og glugga fyrir málun 
utanhúss.  
Að nemandi kunni skil á ný- og endurmálum málma, tréverks og glugga 
utanhúss.  
Að nemandi þekki og geti samið verklýsingar fyrir málun á málmum, 
tréverki og gluggum.  
Að nemandi þekki verðskrá og mælingakerfi málara að því er snertir 
útivinnu.  
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Áfangalýsing Í áfanganum er haldið áfram að fjalla um málun bygginga og mannvirkja að 
utan en nú með áherslu á málma, glugga og annað tréverk. Lögð er sérstök 
áhersla á undirbúning og varnir gegn rakaskemmdum og fúa. Fjallað er um 
undirbúning fyrir málun með fúavarnarefnum, rakamælingar og gerð 
verklýsinga. Farið er yfir þau efni sem til greina koma við undirbúning, 
þéttingu og málun. Gerð er grein fyrir handverkfærum og tækjum. Lögð er 
áhersla á málun stálvirkja og skipamálun. Gerð er grein fyrir verðskrá og 
mælingakerfi málara að því er snertir útivinnu.  

Undanfari ÚTM 102 

 

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 

 

 


