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    Áfangalýsing  

:

Í áfanganum er stefnt að því að nemandinn nái sjálfstæðum faglegum tökum á 
mótun, ísetningu

 og úrgreiðslu hárs fyrir samkvæmisgreiðslur og læri gerð og notkun lausra 
hártoppa. Ennfremur

 lærir hann gerð og notkun hárskrauts fyrir samkvæmisgreiðslur.

 Nemandi öðlast faglegt sjálfstæði í mótun á blautbylgjum og mismunandi upprúlli 
með klípum

 ásamt úrgreiðslu.

Áfangamarkmið

:

Að loknu námi í áfanganum á nemandinn að

 þekkja

 mismunandi upprúll og úrgreiðslur miðað við fyrirhugaða útkomu

 mismunandi stíl og stílbrigði á hárgreiðslum

 áhöld og efni sem notuð eru við hárgreiðslur

 þekkja sígild form samkvæmisgreiðslum

 þekkja mismunandi ísetningu hártoppa og hárskrauts
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. Geta 

útfært greiðslur í mismunandi hárlengdir,

 unnið og útbúið hártoppa og hárskraut

. Geta greitt í mismunandi form

 hafa gott vald á

 mismunandi aðferðum við ísetningu og úrgreiðslu

 samkvæmisgreiðslum, m.a með viðbótar hártoppi og hárskrauti.

  Geta útfært bylgjur og nota þær inn í greiðslur.
   

Námsgögn:   kennslubók Hair deisign, A scientific approach 15th Printing 1985. 

Pivot Point. Ŷmis tímarit og bækur.

Námsmat og vægi námsþátta:   

Fantasíugreiðsla 30%

Samkvæmisgreiðsla 50%

Mæting 20%

Lágmarks einkunn til að teljast hafa staðist áfangann er 4,5

Mætingarskylda í áfanganum er 85%

Kennsluáætlunin er birt með fyrirvara um breytingar.

Dagssetnig Áætlun um yfirferð: 

24/11/11 Kennsluáætlun afhent og kynnt. 

31/11/11 Daggreiðsla frjálst upprúll og úrgreiðsla, æfingarhöfuð, a.m.k. 
tvær útfærslur

07/09/11 Bylgjur klípur upprúll og úrgreiðsla, blautbylgjur æfingarhöfuð 
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klárað

14/09/11 Formfræði

21/09/11 Hárgreiðsla unnin út frá frjálsu formi, stutt eða síð Taka hlut 
t.d kaffibolli og vinna greiðslu út frá því

28/09/11 Daggreiðsla tímataka upprúll og úrgreiðsla

05/10/11 Hártoppar, Galagreiðslur form og listsköpun

12/10/11 Anna lituð og klippt

19/10/11 Anna fer í hárgreiðslu, notaðir hártoppar

26/10/11 Módel í samkvæmisgreiðslu sítt hár, nota hárskraut

02/11/11 Módel í daggreiðslu stutt hár

09/11/11 Unnið með bylgjur

16/11/11 Fantasíugreiðsla í módel, Ljósmyndari. Gildir 30% af 
lokaeinkunn. Öll vinna, undirbúningur og lokaútkoma metin.

23/11/11 Galagreiðsla í æfingarhöfuð

30/11/11 Samkvæmisgreiðsla í módel  gildir 50% af lokaeinkunn

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