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Áfangamarkmið:

Að loknu námi í áfanganum á nemandinn að þekkja mismunandi andlitsform, skeggform og rakstursbrautir, 

efni og áhöld sem notuð eru við skeggklippingar og rakstur. Geta klippt skegg í mismunandi form, rakað í 

kringum skegg með rakhníf. Hafa gott vald á skærum, greiðum, rakhníf og klippivél. 

Nemendur auka skilning sinn á mannlegum samskiptum og öðlast aukinn skilning á starfi sínu á 

hársnyrtistofu. Lögð er áhersla á að nemendur skilji hve fagmannleg framkoma og rétt líkamsbeiting er 

mikilvæg. Læra að þekkja æskilega og óæskilega þætti í fari fagmanns við þjónustustörf. Þeir þekkja mun á 

góðri og slæmri líkamsstöðu, æskileg og óæskileg umræðuefni við viðskiptavin og grundvallarlögmál 

almennrar siðfræði. 

Námsgögn: Skæri, rakhnífur, greiður, burstar, blásari.

Verkefni:   4 módel á önninni

Námsmat og vægi námsþátta:

Athugið að þetta er símatsáfangi og verkefni sem merkt eru MAT í kennsluáætlun gilda til 

lokaprófseinkunnar. Mjög mikilvægt er að nemendur mæti í þessi próf. Af þessum 5 prófum gilda 4 

hæstu einkunnirnar. Þau próf sem ekki er mætt í gefa einkunnina 0. Ekki er boðið upp á sjúkrapróf 

í símatsáföngum. Annareinkunnin er kennaraeinkunn sem samanstendur af ástundun, 

verkefnaskilum og virkni í tímum. Verkefnaskil eru skil á öllum námsþáttum annarinnar sem nefndir 

eru í kennsluáætlun. 

MAT 1 Skegg á æfingarhöfði klippt í 2 form. 20.00%

MAT 2 Módel í skeggklippingu og klippingu. 20.00%

MAT 3 Módel í skeggklippingu og rakstri að skegglínu. 
MAT 3

20.00%

MAT 4 Þjónustusiðfræði 15.00%

MAT 5 Lokamat í skeggklippingu og rakstri 25.00%

Samtals 100.00%

Prófseinkunn Reiknaðar einkunnir úr símati hér fyrir ofan 80.00%

Annareinkunn Mæting gildir 10 % og virkni,ástundun og skil 
verklýsinga 10 %

20.00%

Annað: Ef nemandi mætir ekki með módel eða annað sem tilheyrir kennslustundinni, þannig að hann geti 
ekki framkvæmt verkefni dagsins á hann ekki rétt á að vera í kennslustund.

Birt með fyrirvara um breytingar.
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Áætlun um yfirferð:

DAGS: VERKEFNI

25.08.11 Kennsluáætlun afhent og farið yfir efni annarinnar. Minni á að finna sér 
módel annarinnar tímanlega.

01/09/11 Farið yfir rakhnífinn og handtökin æfð. Skeggfræðsla. 

08/09/11 Æfingarhöfuð klippt í formklippingu. Farið yfir formin og verklýsingar á 
skeggi. Myndbönd skoðuð.

15.09.11 Skegg á æfingarhöfði klippt í 2 form. Þjónustusiðfræði

22.09.11 Gestakennari í rakstri.

29.09.11 Skegg á æfingarhöfði klippt í 2 form. MAT 1         Þjónustusiðfræði. 

06/10/11 Módel í skeggklippingu og klippingu. MAT 2

13.10.11 Módel í skeggklippingu og rakstri 

20.10.11 Þjónustusiðfræði

27.10.11 Módel í skeggklippingu og rakstri að skegglínu. MAT 3

03/11/11 Þjónustusiðfræði                MAT 4

10/11/11 ATH að fá einhvern til að kynna sölutækni. Ásgeir hjá HJ

17.11.11 Hafa myndir fyrir og eftir í skeggi :)     Greiðsla í skeggi.  Frjálst.

24.11.11 Módel Lokamat í skeggklippingu og rakstri. Lokamat 5. 
Skyldumæting.

Bóklegt lokapróf í þjónustufræði

Dagsetning:

___________________________ _______________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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