
Nr.: GAT-045

Verkmenntaskólinn á AkureyriÚtgáfa: 08
Dags.: 30.08 2011
Höfundur: HRS HGR 403

Kennsluáætlun vorönn 2013
Samþykkt:SHJ
Síða 1 af 2
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Viðtalstímar á  Mán frá kl: 

12:50 – 13:15  (C02)

Sk.st (HAR)

   Áfangalýsing:  

Í áfanganum er stefnt að því að nemandinn nái sjálfstæðum faglegum tökum á mótun, ísetningu og 
úrgreiðslu hárs fyrir samkvæmisgreiðslur og læri gerð og notkun lausra hártoppa. Ennfremur lærir 
hann gerð og notkun hárskrauts fyrir samkvæmisgreiðslur. Nemandi öðlast faglegt sjálfstæði í mótun á 
blautbylgjum og mismunandi upprúlli með klípum ásamt úrgreiðslu.

Áfangamarkmið:

Að loknu námi í áfanganum á nemandinn að þekkja mismunandi upprúll og úrgreiðslur miðað við 
fyrirhugaða útkomu mismunandi stíl og stílbrigði á hárgreiðslum. Hafa gott vald á áhöldum  og 
efnum , beitt mismunandi  aðferðum við ísetningu mismunandi hárgreiðslna, m.a með viðbótar 
hártoppi og hárskrauti. Geta útfært bylgjur og nota þær inn í greiðslur.
   

Námsgögn:   

kennslubók Hair deisign, A Designer's Approach 1th Printing june 2009. 

kennslumyndband frá Pivot Point DVD International,Inc. 2009.

 Ŷmis tímarit og bækur auk kennsluefni frá kennara.

Námsmat og vægi námsþátta:

Galagreiðsla Skil 27.Mars 2013 15%

Fantasíugreiðsla Skil 10. Apríl 2013 15%

Ástundun á önn Mæting og frammistaða á 
vorönn 2013

20%

Lokapróf Verður í próftöflu í Maí 2013 50%

Mætingarskylda í áfanganum er 85%

Kennsluáætlunin er birt með fyrirvara um breytingar.
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Dagssetnig Áætlun um yfirferð: 

09.01.13 Kennsluáætlun afhent og kynnt.  Farið yfir greiður,bursta, rúllur og önnin 
undirbúin.

16.01.13 Daggreiðsla frjálst upprúll og úrgreiðsla. Tískusýning undirbúningur.

23.01.13 Bylgjur klípur upprúll og úrgreiðsla, blautbylgjur æfingarhöfuð klárað.

30.01.13 Formfræði. Hárgreiðsla unnin út frá frjálsu formi, stutt eða síð Taka hlut t.d 
kaffibolli og vinna greiðslu út frá því í æfingarhöfuð.

06.02.13 Tískusýning undirbúningur.

13.02.13 Hártoppar, Galagreiðslur form og listsköpun myndband.

20.02.13 Anna lituð og klippt.

27.02.13 Anna fer í hárgreiðslu, notaðir hártoppar.

06.03.13 Opnir dagar.

13.03.13 Galagreiðsla í æfingarhöfuð.

20.03.13 Páskafrí.

27.03.13 Galagreiðsla kláruð og mynduð. Öll vinna, undirbúningur og lokaútkoma 
metin. Gidir 15% af lokaeinkunn.

03.04.13  Unnið í hugmyndafræði v/fantasíugreiðslu.

10.04.13 Fantasíugreiðsla í MÓDEL, Ljósmyndari.  Öll vinna, undirbúningur og 
lokaútkoma metin. Gidir 15% af lokaeinkunn.

17.04.13 MÓDEL sítt hár í greiðslu.

24.04.13 Samkvæmisgreiðslur og undirbúningur undir lokapróf.

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