
Nr.: GAT-045

Verkmenntaskólinn á AkureyriÚtgáfa: 08
Dags.: 30.08.2011
Höfundur: GLÁ PEM 403

(PEM 402 og BLS 401)
Vorönn 2013

Samþykkt: HJS
Síða 1 af 2

Viðtalstími kennara er á þriðjudögum frá kl 12:50 – 13:10
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Áfangalýsing: PEM402: Nemandi öðlast þjálfun í að útfæra permanent með öllum helstu spólutegundum sem eru á 

markaðnum hverju sinni, gerð verklýsinga og spjaldskrár af verkinu.

BLÁ401: Í áfanganum er stefnt að auknu faglegu sjálfstæði nemanda, öryggi og eðlilegum vinnuhraða í blæstri fyrir dömu. 

Þá þjálfast hann í útfærslum á léttum og líflegum greiðslum sem hæfa módeli hverju sinni. Í áfanganum er stefnt að auknu 

faglegu sjálfstæði nemanda, öryggi og eðlilegum vinnuhraða í formblæstri og bylgjublæstri herra og krullujárnstækni 

samkvæmt Pivot Point kerfi. 

Markmið:Að loknu námi í áfanganum á nemandinn að þekkja helstu permanentefni. Útfærslu á spjaldskrá .Geta valið efni 

og spólugerðir miðað við hárgerð og fyrirhugaða útkomu og gert spjaldskrá fyrir viðskiptavin, valið módel til prófs með tilliti 

til endanlegrar útkomu.

Hafa gott vald á heildarútfærslu permanents á dömu- og herramódelum samkvæmt eigin verklýsingu og innan tímamarka sem 
teljast eðlileg í iðngreininni. Geta blásið dömublástur bæði stífann og léttann.

Bækur:  Pivot point. Texture. Adesigner's approach. 2010. Efni frá kennara.

Áhöld: Permanentgreiða, klippigreiða, úrgreiðslugreiða, slá fyrir permanent, klippingu og blástur. Skæri, þynningaskæri, 
klippihnífur. Blásari með stút. Þrír blástursbustar, statíf fyrir æfingahöfuð. Vatnsbrúsi. Slá. Önnur tilfallandi áhöld.

Námsmat og vægi námsþátta:   

Athugið að þetta er símatsáfangi og verkefni sem merkt eru MAT í kennsluáætlun gilda til lokaprófseinkunnar. Mjög 

mikilvægt er að nemendur mæti í þessi próf. Þau próf sem ekki er mætt í gefa einkunnina 0. Ekki er boðið upp á 

sjúkrapróf í símatsáföngum. Annareinkunnin er kennaraeinkunn sem samanstendur af ástundun, verkefnaskilum og 

virkni í tímum. Verkefnaskil eru skil á öllum námsþáttum annarinnar sem nefndir eru í kennsluáætlun. Staðin 

einkunn er 5.

Mat nr Námsmat Vægi

Mat 1 Dömupermanent stutt hár 10%

Mat 2 Blástur stutt hár 10%

Mat 3 Blástur hópmódel 10%

Mat 4 Dömupermanent stutt hár 10%

Mat 5 Dömupermanent sítt hár 10%

Mat 6 Upprúll í æfingarhöfuð 10%

Mat 7 Próf í dömublæstri 20%

Annareinkun Frammistaða á önn þar sem að mæting gildir 10 % og virkni í tímum gildir 10 % 20%

                                                                                                                                                                                                                                      100%
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Dags Áætlun um yfirferð:

08.jan Kennsluáætlun afhent og farið yfir efni annarinnar

15.jan Permanent upprúll á æfingarhöfuð. Tímataka. Blástur/krullujárn. Verklýsing

22.jan Dömupermanent módel stutt hár, hópur 1. Verklýsing. Blástur. Verklýsing  MAT 1

29. jan Dömupermanent módel stutt hár, hópur 2. Verklýsing. Blástur.  Verklýsing MAT 1

05.feb Upprúll á æfingarhöfuð. Módel í blæstri. Hópur 1 kl 8:15. Hópur 2 kl 10:30. MAT 2

12.feb Blástur. Hópmódel. MAT 3

19.feb Módel í dömupermanent hópur 1. Blástur. Verklýsing. MAT 4

26. feb Módel í dömupermanent hópur 2. Blástur. Verklýsing.  MAT 4

05.mars Blástur sítt hár Módel . Permanentupprúll með tímatöku. Verklýsing

12.mars Opnir dagar

19.mars Módel í permanent sítt hár. Hópur 1.        Módel í blæstri stutt hár. Verklýsing.  
PERMANENTMAT 5

9. apríl Módel í permanent sítt hár. Hópur 2.       Módel í blæstri stutt hár. Verklýsing.  
PERMANENTMAT 5

16.apríl Permanentupprúll í æfingarhöfuð. MAT 6  Blástur/krullujárn

23.apríl Undirbúningur  fyrir lokapróf í blæstri.

30.apríl Próf í dömublæstri MAT 7  Módel

Verkefni: 3 módel í permanenti 2 í stutt hár og eitt í sítt hár, 5 módel í blæstri.

Annað: Mæti nemandi ekki með módel eða annað sem tilheyrir kennslustundinni, þannig að hann geti ekki 

framkvæmt verkefni dagsins, á hann ekki rétt á að vera í kennslustund. 

Nemandi verður að ná að lágmarki 4,5 í lokaprófi.                         Dagsetning:________________________

                                   
___________________________                            _______________________________
Undirritun kennara                                     Undirritun brautarstj.fagstj eða staðgengils
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