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Kennari  Hjördís Stefánsdóttir Sk.st.  HJÖ  Netfang  hs@vma.is

Áfangalýsing:  

Í  áfanganum  vinna  nemendur  verkefni  sem  fela  í  sér  samþættingu 
þekkingar  og  færni  sem  aflað  hefur  verið  í  skóla  og  vinnustað  á 
námstímanum.   Áhersla  er  lögð  á  skipulagningu,  framkvæmd,  eftirlit, 
skráningu og rökstuðning en að öðru leyti er ekki um að ræða fyrirfram 
ákveðna  verkþætti.  Um  er  að  ræða  verklegan  hluta  sveinsprófs  í 
málaraiðn. Þar sem verkefnunum er ætlað að endurspegla raunverulegar 
aðstæður er æskilegt að tíminn sem ætlaður  er til  þeirra dreifist ekki á 
langt tímabil.

Markmið:   

Að nemandi geti undirbúið verkefni sem honum er fengið á eigin spýtur. 
Geti unnið verkáætlun og afmörkuð hönnunargögn kunni að búa til efnis- 
og  kostnaðaráætlun.  Geti  valið  heppileg  áhöld  og  tæki  fyrir  einstaka 
verkþætti. Geti aflað sér upplýsinga um útfærslur, efni, áhöld og tæki geti 
framkvæmt verkefnin sjálfstætt í samræmi við áætlanir fylgi fyrirliggjandi 
verkáætlun og hönnunargögnum vinni í samræmi við áætlanir um tíma og 
kostnað. Geti  unnið í  samræmi við lög,  reglugerðir  og staðla vinni  með 
hliðsjón  af  gæðakröfum  og  viðurkenndu  verklagi.  Vinni  í  samræmi  við 
viðurkenndar öryggisreglur og öryggisbúnað.  Geti gert öðrum grein fyrir 
verkefnum og  framkvæmd þeirra  geti  rökstutt  val  á  aðferðum,  efnum, 
áhöldum og tækjum.
Geti gert grein fyrir efnisafföllum og frávikum frá kostnaðaráætlun. Geti 
lagt mat á verkáætlun og hönnunargögn vegna verkefnanna. Geti metið 
gæði verks með hliðsjón af lögum, reglugerðum og stöðlum geti gert grein 
fyrir notkun og viðhaldi á áhöldum og tækjum.

Námsgögn:   

Málningarvinna innanhúss - Asbjörn Gundersen og Dag Kjerns Iðnú 1999
Handverkfæri og tæki málara - Helgi Grétar Kristinsson Iðnú 1994
Efni frá kennara
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Áætlun um yfirferð og verkefni:

1. vika Skóli hefst
2. vika Kynning og undirbúningur
3. vika Hurðafleki 1 - stækkun á myndum - stafagerð – logo 
4. vika Hurðafleki 1 – stækkun á myndum - stafagerð - logo
5. vika Hurðafleki 1 – stækkun á myndum - stafagerð - logo
6. vika Hurðafleki 1 - plata unnin með stækkun á myndum - stafagerð - logo
7. vika Hurðafleki 1 - plata unnin með stækkun á myndum - stafagerð - logo
8. vika Hurðafleki 1 - plata unnin með stækkun á myndum - stafagerð - logo
9. vika Hurðafleki 1 og 2 - plata unnin með stækkun á myndum - stafagerð - logo
10 vika Hurðafleki 2 – plata með fulningum - lasúering - stensill
11. vika Hurðafleki 2 – plata með fulningum - lasúering - stensill
12. vika Hurðafleki 2 -  plata með fulningum - lasúering - stensill
13. vika Hurðafleki 2 -  plata með fulningum - lasúering - stensill
14. vika Páskafrí til 11. apríl
15. vika Páskafrí til 11. apríl
16. vika Glósur og skrifleg verkefni / vinnulýsingar  
17. vika Glósur og skrifleg verkefni / vinnulýsingar / Lokafrágangur
18. vika Lokafrágangur / Próf hefjast

*Tilfallandi verkefni á vegum skólans.

Námsmat og vægi námsþátta:  

Öll verkefni áfangans er liður í lokamati til sveinsprófs í málaraiðn

Hurðafleki 1 20%
Hurðafleki 2 10%
Plata unnin með stækkun á myndum, stafagerð log logoi 25%
Plata með fulningum, lasúeringu  og stensili 25%
Frammistaða á önn.  Vinnusemi / Mætingar / Sjálfstæði í 
vinnubrögðum / Umgengni

20%

Réttur til breytinga áskilinn 

Dagsetning:

___________________________ _______________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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