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Kennari Eðvald Valgarðsson Sk.st. ESV

Áfangalýsing:
Í áfanganum fá nemendur fræðslu og þjálfun í hreinsun umhverfis, tækja og 
áhalda. Þeir læra að þekkja og meðhöndla algengustu ræstiefni og sótthreinsiefni 
með tilliti til efnafræðilegrar uppbyggingar og umhverfisverndar. Nemendur læra 
að gera hreinlætisáætlanir og eru þjálfaðir í að fylgja þeim eftir. Fjallað er um 
innra eftirlit, kennt um aðferðir við greiningu áhættuþátta og mikilvægra 
eftirlitsstaða. Nemendur fá fræðslu um mikilvægi þess að halda vinnusvæði og 
búnaði hreinum. Kynntar eru gildandi öryggisreglur um aðbúnað og hollustuhætti 
á vinnustöðum. Áhersla er lögð á mikilvægi hreinlætis til að koma í veg fyrir 
matarsjúkdóma og ábyrgð matvæla¬framleiðenda í því sambandi. Fjallað verður 
um gerla, veirur, ger- og myglusveppi og almenn lífsskilyrði örvera.

Markmið: 

Nemandi

• kunni það helsta sem máli skiptir varðandi persónulegt og almennt 
hreinlæti á vinnustað

• skilji hreinsiáætlanir, þörfina fyrir þær og geti fylgt slíkum áætlunum 
eftir og viðhaldið þeim

• kynnist eiginleikum helstu hreinsiefna og þekki notkun þeirra

• þekki ákvæði laga og reglugerða um matvælaeftirlit og 
hollustuhætti við framleiðslu og dreifingu matvæla

• öðlist skilning á mikilvægi hreinlætis og þrifnaðar í 
matvælaframleiðslu

• fái undirstöðuþekkingu á lífsskilyrðum, fjölgun og dreifingu örvera og 
aðferðum til að fyrirbyggja skaðleg áhrif af þeirra völdum

• þekki ábyrgð starfsfólks í matvæla- og veitingagreinum að koma í 
veg fyrir matarsjúkdóma

  Námsgögn:   

Tegund
Bækur Hreinlætis og örverufræði. Guðlaug Ragnarsdóttir og Ingólfur 

Sigurðsson 2013.
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Tímarit
Myndbön
d
Ljósrit 
(afhent)

Blöð frá kennara . 

Verklega
r æfingar
Annað 
(t.d. 
ítarefni)

Reglugerðir af mast.is 
Einnig farið yfir innra eftirlit og góða starfshætti af mast.is

Áætlun um yfirferð: Viðmiðun 9 kennslustundir, 1 lota.

Lota Áætlun yfirferðar Stundarskrá

Lota 1
Föstu 
dagur

Kynning á áfanganum. 
Fyrirkomulag kennslu og efnistök.
Reglugerðir.

Kl 13,00-13,40
Kl 13,45-14,25
Kl 14,30-15,10
Kl 15,30-16,10

Lota 1
Laugar 
dagur

Yfirferð bók um hreinlætis og örverufræði . 
Verkefnavinna og lokapróf.

Kl 08,45-09,25
Kl 09,30-10,10
Kl 10,30-11,10
Kl 11,15-11,55
Kl 12,30-13,10

Verkefni:   
Eitt próf er tekið í lok lotu.

Námsmat og vægi námsþátta: 
Námsmat Lýsing Vægi
Skriflegt Námsefni alls áfangans til lokaprófs í lotunni. 100%
Tímaverkefni/ 
heimaverkefni 
Skyndipróf
Frammistaða á 
önn
Munnlegt
Annað

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