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Áfangalýsing:

Að nemandinn geti rúllað upp mismunandi permanentupprúll og gert viðeigandi verklýsingu á verkinu. Farið er í 
grunnaðferðir við hárblástur á æfingarhöfði dömu.

Markmið:

Að loknu námi í áfanganum á nemandinn að þekkja: Grunnupprúll á permanenti 1, 2, 3 og 4 og mismunandi 
grunnskiptingar. Að nemandi hafi fengið þjálfun við gerð viðeigandi verklýsinga og gerðir upprúlla, a.m.k. tvær 
tegundir permanent-efna, mismunandi spólustærðir og gerðir. Notkun blásara og mismunandi gerðir af burstum. 
Nemandinn á að geta: gert grunnskiptingar fyrir upprúll, rúllað upp hárinu: beint aftur, niður í hliðum og hnakka, 
beint aftur og boga í hliðum, múrsteinsupprúll. Búa til verklýsingar fyrir permanent og sett permanent í módel 
samkvæmt verklýsingu. Nemandinn á að geta blásið dömuhár í mismunandi form og nota viðeigandi bursta, 
greiður og mótunarefni. Að loknu námi í áfanganum á nemandi að hafa gott vald á: vinnu með áhöld, að halda á 
greiðu á sama tíma og rúllað er upp , nota endapappír rétt til að jafna spennu á hári frá rót til enda. Að hafa gott 
vald á: samspili blásara, greiðu og bursta.

Námsgögn:

Bækur Texture, Adesigner's approach. Pivot point 3rd printing, august 2009.

Myndbönd Pivot Point kennslumyndbönd

Kennsluefni frá kennara, verklýsingarblöð

Námsmat og vægi námsþátta:

Próf í blæstri gildir 20% af lokaeinkunn

Verklegt lokapróf gildir 65% af lokaeinkunn

Ástundun á önn gildir 15% af lokaeinkunn (mæting 10%, frammistaða 5%)

Mætingarskylda í áfanganum er 85%

Kennsluáætlunin er birt með fyrirvara um breytingar.
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Áætlun um yfirferð:  

Dags. Verkþættir(verkefni)

26/08/11 Kennsluáætlun afhent og áfangi kynntur

02/09/11 Permanetspólur og viðeigandi áhöld. Pivot Point video. Grunnskiptingar á upprúlli 1. Ein 
braut æfð á æfingarhöfði. Blástur æfingarhöfðuð áhersla hnakki.

09/09/11 Upprúll 1 æfingarhöfuð allar  brautir. Verklýsingagerð kennd og æfð.

16/09/11 Farið yfir grunnskiptingar á upprúlli 2 á æfingarhöfði og gerð viðeigandi verklýsingar. 
Blástur æfingarhöfuð áhersla vangar.

23/09/11 Upprúll 1 og 2. Viðeigandi verklýsingar gerðar.

30/09/11 Farið yfir grunnskiptingar á upprúlli 3 á æfingarhöfði og viðeigandi verklýsing. Blástur á 
æfingarhöfði áhersla kollur.

07/10/11  Farið yfir mismunandi permanentefni og permanentferlið yfirfarið A.T.H bóklegur tími. 
Prufulokkar liðaðir.           Blástur æfingarhöfuð. (Haustþing kennara)

14/10/11 Upprúll 4, viðeigandi verklýsing. Blástur æfingarhöfðuð áhersla toppur.(London)

21/10/11 Hárþvottur og blástur nemendur.

28/10/11 Próf í blæstri á æfingarhöfði (20%).

04/11/11 Blástur í módel, stutt hár blásið í form með rúllubursta .

11/11/11 Módel í permanent hópur 1. Hópur 2 frjálst upprúll æfingarhöfuð. 

18/11/11 Módel í permanent Hópur 2. Hópur 1 frjálst upprúll æfingarhöfuð.

25.11.11    Lokapróf .  

Dagsetning:___________________

Undirritun kennara:____________________________________________________________________

Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils: ______________________________________

Rekstrarhandbók 09: Kennsluáætlanir Prent. dags.: 30/08/2011


