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Áætlun um yfirferð

9.jan Kennsluáætlun afhent og farið yfir starf annarinnar.

16.jan Hárlitunarefni kynnt. Litastjarnan. Heitir og kaldir litir.Bls 440 – 452

Formblástur. Sýnikennsla.

23.jan Herraklipping. Sýningarmyndband. Iðnfræði.                                                      
Að þekkja litinn í hárinu/Að breyta litnum í hárinu.Bls 452 – 472.

30.jan Formblástur. Herraklipping. Iðnfræði. Verklýsing

6.feb Stofuheimsókn       Afhenda verkefni 1 skiladagur á því er 20. febrúar 2014

13.feb Módel í herraklippingu. Verklýsing. Formblástur.

20.feb Iðnfræði Að hanna háralit/hárlitunaraðferðir Bls 473 – 506.        Skila verkefni

27.feb Módel í herraklipping, formblástur.

6.mars VETRARFRÍ.

13.mars  Formblástur   MAT   

20.mars Iðnfræði. Vistfræði stofunnar. Bls 33 – 50. Verklýsingar. Afhendi verkefni 2 
skiladagur á því er 10 apríl  2014                                                                         

27.mars  Upprifjun á efni annarinnar. Próf í formklippingu. (klp203)                                 

3.apríl
Æfingardagur

10.apríl
Lokamat í formblæstri.                                                             Skila verkefni      

24.apríl
Sumardagurinn fyrsti/ 1.maí

Kennsluáætlunin er birt með fyrirvara um breytingar.

Dagsetning.

___________________________ _______________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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Kennari Hildur Salína Ævarsdóttir 
hildur@vma.is

Viðtalstími: Þriðjudaga 12:50-13:20 (C02)

Sk.st. HSÆ

Áfangalýsing: 
Nemandinn fær innsýn í þjónustufræði og áttar sig á mikilvægi persónulegrar og fagmannlegrar
þjónustu við viðskipatvini.
Nemandinn öðlast skilning á efnafræði hárlitunar- og permanent-efna.
Farið er í lykilorð við lestur leiðbeininga með hársnyrtiefnum á ensku og e.t.v. fleiri
tungumálum. Í áfanganum öðlast nemandinn aukna hæfni og tækni í að blása hár á mismunandi vegu og í 
mismunandi form. Verklýsingar.

Áfangamarkmið: Að loknu námi í áfanganum á nemandinn að

þekkja
• hvað einkennir góða þjónustu og æskilega framkomu í umgengni við viðskiptavini
• efnafræði permanents og hárlitunarefna
• helstu fagheiti sem notuð eru í leiðbeiningum með hársnyrtiefnum á enskri tungu
• mismunandi aðferðir við blástur
• notkun krullujárns
geta
• þjónustað viðskiptavini á viðeigandi hátt
• valið mismunandi hársnyrtiefni með tilliti til ástands hárs og hársvarðar
• valið og notað rétt permanent- og hárlitunarefni
• lesið leiðbeiningar og notkunarreglur efna á ensku
• blásið og krullað samkvæmt Pivot Point kerfi
• blásið formblástur

Námsgögn: Hluti af Hair through the microscope 2005, gögn frá kennara.Hársnyrting undirstöðuatriði, lykill að 
velgengni fagmanns í starfi. Iðnú 2013

Námsmat Vægi

Mat í formblæstri 10%

Lokamat í formblæstri 25%

Verkefni 1 í iðnfræði, skiladagur 20. febrúar 2014 25%

Verkefni 2 í iðnfræði, skiladagur 10. apríl 2014 20%

Ástundun á önn 20%

Samtals 100%

Annað:Til að ljúka áfanganum þarf nemandi að  halda sig innan þeirra marka sem kveðið er á um mætingu. 
Mæting má ekki fara niður fyrir 85%. Áfanginn er símatsáfangi og þarf nemandi að skila öllum vekefnum sem 

koma fram í námsmati. Staðin einkunn er 5
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