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Áætlun á yfirferð

08.jan Kennsluáætlun afhent og farið yfir starf annarinnar.

14.jan Litaspjöldum gerð skil , hárið greint og skol sett í æfingarhöfuð. 

Sýnikennsla í háralitun. Klipping á æfingarhöfði í samsett form ef tími leyfir.

21.jan Dömukolla klippt.Verklýsing.  

28. jan Dömukolla klippt.  Þynning. Verklýsing.

04.feb Módel í skol og klippingu. Verklýsing.

11.feb Háralitun og klipping. Gestakennari  

18.feb Módel í klippingu og lit í rót. 

25. feb Strípuefni kynnt, mismunandi aðferðir á æfingarhöfði. 

04.mars Módel í klippinu og lit.  Verklýsing. MAT

11.mars Módel í háralitun strípum og klippingu. Verklýsing.       

18.mars  OPNIR DAGAR          

25. mars Módel . Almenn stofuvinna. Frjálst. Verklýsing.                    

1. apríl Ykkar dagur :) :)   Undirbúningur fyrir próf í háralitun.

8.apríl Lokapróf í háralitun.                                                                

29.apríl Undirbúningur fyrir lokapróf í klippingu

Dagsetning:

___________________________ _______________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils

Rekstrarhandbók 09: Kennsluáætlanir Prent. dags.: 06.01.2014



Nr.: GAT-045

Verkmenntaskólinn á AkureyriÚtgáfa: 08
Dags.: 30.08 2011
Höfundur: HRS KLP 203 

(KLP 202 og HLI 101 )
Vorönn 2014

Samþykkt:SHJ
Síða 2 af 2

Kennari Hildur Salína Ævarsdóttir 
(hildur@vma.is)

Viðtalstími: Þriðjud. 12:50-13:20 (C02)

Sk.st HSÆ

Áfangalýsing: Nemandinn fær aukna þjálfun við klippingu samkvæmt Pivot Point kerfi á
æfingarhöfði og módeli. Aukna þekkingu á fláa, auknum styttum, jöfnum styttum og þynningu.

Áfangamarkmið: Nemandinn fái aukna þjálfun við klippingu samkvæmt Pivot Point kerfi á
æfingarhöfði og módeli. Nemandi kynnist grunvallaratriðum við háralitun, kunni skil á helstu 
aðferðum, áhöldum og efnum sem notuð eru til háralitunar, viti hvað helst ræður vali þeirra með 
hliðsjón af ástandi hársins og hvað ber að varast.

Námsmat Vægi

Mat á dömuklippingu og háralitun 10%

Próf í háralitun 25%

Próf í dömuklippingu 25%

Próf í formklippingu 20%

Ástundun á önn 20%

Samtals 100%

5 módel á önninni.

Námsgögn: Pivot point bækur og DVD diskar. 2009. Verklýsingarblöð og gögn frá kennara.

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%. Staðinn einkunn er 5. ATH til að ná áfanganum þarf nemandinn 
að þreyta lokaprófin.

Kennsluáætlunin er birt með fyrirvara um breytingar.
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