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Sk.st HSÆ

Áfangalýsing:  Í áfanganum er farið í þróun hártísku í gegnum tíðina og hvað einkennir stílbrigði 
ólíkra tímabila þar eiga nemendur að afla sér sjálfir upplýsinga um ólík tímabil og persónur og fjalla 
um það í verkefni sem þeir skila undir lok annar.
Fjallað er um verklýsingar, þjónustufræði, stöður og vinnustellingar. Farið í gegnum 
byggingareiningar hársins og prótínið keratín.

Áfangamarkmið: Að loknu námi í áfanganum á nemandinn að

þekkja
• helstu tímabil í sögu hártísku og megineinkenni þeirra
• helstu grunnatriði er móta persónuleika manna og stjórna athöfnum þeirra og samskiptum
í daglegu lífi og viðskiptum.
• mismunandi gerðir og form verklýsinga.
• mikilvægi réttrar líkamsbeitingar.
• virkni mismunandi hársnyrtivara.

geta
• veitt þjónustu í samræmi við óskir viðskiptavinar, m.a. ráðlagt um útlit og stíl. 
• skipulagt vinnu samkvæmt verklýsingum.
• ráðlagt viðskiptavini við val á hársnyrtivörum.
• beitt líkamanum rétt við vinnu á hársnyrtistofum.

Námsmat og vægi námsþátta:   

Bóklegt verkefni 20%

Lokaverkefni 60%

Ástundun á önn 20%

Námsgögn:

Hair through the microscope kennslubók. 2005. Ýmis tímarit, bækur og efni af netinu svo og 

kennsluefni frá kennara. Hársnyrting undirstöðuatriði, lykill að velgengni fagmanns í starfi. Iðnú 2013

Annað:
Til að ljúka áfanganum þarf nemandi að halda sig innan þeirra marka sem kveðið er á um í mætingu. 
Mæting má ekki fara niður fyrir 85%. Staðin einkunn er 5. ATH til að ná áfanganum þarf nemandinn að 
SKILA BÆÐI BÓKLEGU VERKEFNI OG LOKAVERKEFNI.

Þessi kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar.
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Verkþættir(verkefni)
Áætlun um yfirferð

9.jan Kennsluáætlun afhent, farið yfir starf annarinnar.

16.jan Kennari kynnir lokaverkefni. Velja sér viðfangsefni. Verklýsingar.

23.jan Verkefnavinna. Verklýsingar.

30.jan Hár í smásjá.  

6.feb Hár í smásjá.

13.feb Verkefnavinna. Verklýsingar.                                           FRÍTÍMI

20.feb Samskipti við viðskiptavininn

27.feb Verkefnavinna.

6.mars Vetrarfrí

13.mars Nemendur kynna lokaverkefnið sitt með Power Point sýningu.

20.mars Verklýsingar og vinnustellingar.

27.mars Verklýsingar. DVD um hár. Farið yfir efni annarinnar.

3.apríl
Lokaskil á verkefni.           Bóklegt verkefni unnið í tíma. 20%     

10.apríl Bóklegt verkefni unnið í tíma. 20%                                                             FRÍTÍMI

24.apríl Sumardagurinn fyrsti/ 1. maí

Dagsetning:

___________________________ _______________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj. fagstj eða staðgengils.
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