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Kennari Ketill Sigurðarson Sk.st. KES

Áfangalýsing: Í þessum áfanga er farið yfir vinnuverndarmál almennt út frá umhverfi matvælasviðs. 
Fjallað er um skipulag vinnuverndar, hollustuhætti, vísun í lög og reglugerðir, meðferð hættulegra efna, 
vinnustellingar (hreyfifræði),  atvinnusjúkdóma, eldvarnir  og helstu orsakir  vinnuslysa.  Einnig verður 
farið í skyndihjálp tengd vinnuslysum
Markmið: Að áfanganum loknum skulu nemendur vera betur meðvitaðir um skipulag og tilgang nútíma 
vinnuverndar.  Þeim skal vera ljóst hlutverk hins almenna þáttakanda á vinnumarkaði í þróun eigin 
vinnuumhverfis. Einnig að vera tilbúnir hvernig fyrstu viðbrögð eiga að vera ef nemandi kemur að slysi.

Námsgögn

Bók Gæfusmiðurinn: Höf. Helgi Haraldsson. Allar útgáfur. Penninn.

Annað Sértækt efni, t. d. Ljósrit. Afhent af kennara.

Veraldarvefurinn Heimasíða Vinnueftirlits Ríkissins. (www.vinnueftirlit.is)

Áætlun um yfirferð:          

Vika Yfirferð Vika Yfirferð
2 Kynning og afhending kennsluáætlunar 11 Að bls 61

3 Að bls. 16 12 Áfangapróf

4 Að bls. 31 13 skyndihjálp

5 Skyndihjálp 14 Páskafrí

6 Að bls 40 15 Að bls 71

7 Heimsókn 16 Að bls 75

8 Áfangapróf 17 Áfangapróf 

9 Að bls 45 18 Undirbúningur fyrir próf.

10 Að bls 52

Athugið: Með vikunúmer er átt við vikur ársins eins og á dagatalinu í INNU.      Gerður er sá fyrirvari  
að breytingar geta orðið vegna ófyrirséðra aðstæðna.

Verkefni:  Þrjú áfangapróf á önn. 

Námsmat og vægi námsþátta.
Afbrigði við námsmat: Ef nemandi nær að meðaltali minnst 8,0 í einkunn úr öllum áfangaprófum og 
ekkert þeirra lægra en 7,0 er honum frjálst að sleppa því að taka skriflega prófið í lok annar  ef 
fjöldi fjarvistarstiga fer ekki yfir 3,5 stig hjá viðkomandi nemanda. 

Ástundun og mæting 10%

Áfangaapróf á önn 40% ( eða 90 % , sjá hér að ofan )

Skriflegt lokapróf.
50% ( eða ekkert, sjá hér að ofan )

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