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Kennari Hjördís Stefánsdóttir Sk.st.
HST 

 

 
Áfangalýsing: er aðgengileg á vef skólans. 

 
Í áfanganum er meðal annars  lögð áhersla á að nemendur geri sér grein fyrir 
mikilvægi hreinlætis og reglusemi. 
Geri sér grein fyrir hvernig þrifum er háttað á mismunandi hótelum og 
gististöðum, fái kennslu í meðferð tækja, búnaðar og efna sem notuð eru við 
þrif á hótelum og gististöðum. 
Fái kennslu í að skipuleggja vinnu sína og fara eftir mismunandi 
þrifaáætlunum. 
Fái kennslu í réttri líkamsbeitingu við vinnu sína. 
Geri sér grein fyrir mikilværi mannlegra samskipta, læri um boðleiðir, um 
nálægð við gestinn, ofl. 

Markmið:    

Að loknu námi í áfanganum á nemandinn/ starfsmaðurinn að geta gengið fram 
af öryggi við vinnu sína, unnið betur og á skemmri tíma. 
Til þess að það megi takast fær hann bæði bóklega og verklega kennslu, m.a.: 

• Læri að þrífa herbergi og baðherbergi 
• Læri að búa um og ganga frá herbergi til leigu. 
• Læri um meðferð á líni, um þvottamerkingar, hanþvott á ullarpeysu, 

blettahreinsun. 
• Læri að strauja skyrtu, svuntu, dúka, rúmfatnað, og um annan frágang á þvotti. 
• Læri að pressa buxur og pils. 
• Læri að fægja málma. 
• Læri skóburstun. 

Námsgögn:    

Ljósrit 
(afhent) 

Nemendur fá efni sem kennari hefur útbúið. 

Verklegar 
æfingar 

Fara fram í flestum kennslustundum 

  

Mætingar:  Mætingarskylda er 90%. Hámarksfjarvist er:alls 4 skifti= 16 tímar 
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Áætlun um yfirferð og verkefni: 

Vika Námsefni ( bóklegur og verklegur hluti) Verkefni 

34  Hreinlæti og reglusemi á vinnustaðnum, 
vinnufatnaður og reglur.Mannleg samskifti 
– boðleiðir innan fyrirtækisins – nálægð við 
gesti. Skipulag vinnu- reglur á hverri vakt. 

Byrja strax að halda saman öllu 
efni sem leggst til. Færa í 
vinnumöppuna. Taka myndir. 

Skrifa athugasemdir/minnispunkta. 

35  Þrifaáætlanir- og verkefni- gátlisti – Tæki 
og búnaður, meðferð þeirra og frágangur. 
Öryggisreglur. 

Gera þrifaáætlanir með leiðsögn 
kennara, á sérstök blöð. 

36 Rétt líkamsbeyting. Meðferð efna sem 
notuð eru við þrif á gististöðum og hótelum. 

Hvernig er þrifum háttað ?  

 Bókleg og verkleg kennsla á 
herbergjaþrifum og á snyrtingum, ofl. 

Æfingar 

37 Verkleg kennsla á herbergjaþrifum og 
snyrtingum. 

Búa um og ganga frá herbergjum til leigu 

Æfingar 

38 Verkleg kennsla á herbergjaþrifum og 
snyrtingum. Búa um og ganga frá 
herbergjum til leigu. 

Æfingar 

39  Þvottur- strauning og frágangur á  líni. 
(rúmfatnaði og handklæðum) 

Verklegar æfingar 

40 Skoða þvottamerkingar- handþvottur á flík- 
frágangur tilh. Blettahreinsun-  

fæging málma- bera á við ofl. 

Verklegar æfingar 

41 Strauning: skyrta- svunta- servétta- dúkur- 
ofl. 

Verklegar æfingar 

42 Pressun:   buxur- pils Verklegar æfingar 

43 Afmæli Helga magra, og vetrar frídagar 
mánud.25    þriðjud.26. okt.    

Skóburstun:  þrífa og pússa leðurskó 

Verklegar æfingar 
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44 

 

Vinnustaðanám: 

 nemendur vinna við að þrífa herbergi og 
snyrtingar og gera klárt fyrir gesti. 

Verklegar æfingar 

45 Vinnustaðanám: 

 nemendur vinna við að þrífa herbergi og 
snyrtingar og gera klárt fyrir gesti. 

Verklegar æfingar 

46 Samantekt: Gera vinnumöppurnar klárar 
fyrir sýningu, og undirbúa kynningar og 
sölusýningu í næstu viku. 

Vinna og gera klárt. 

47 

 

og 

 

48 

Kynningar-og söludagur með 
framreiðslunemum:  Setja upp 
vinnustöðvar, m/strauningu , t.d. á skyrtu, 
svuntu, servéttum, dúkum, –fægingu 
málma og skóburstun.  

Sýna portfolio-möppurnar og kynna þær. 

 Selja óáfenga drykki og snakk, kaffi og 
flamberaðar pönnukökur. 

Opið hús- kynning- sala. 

Spurning hvaða dag, 

 kl.    hvað og með hvaða hætti? 

   

thugið: Með vikunúmer er átt við vikur ársins eins og á dagatalinu í INNU. 

 

Allur réttur tilbreytinga áskilinn. 

Námsmat og vægi námsþátta:  

Námsmat Lýsing Vægi 

Port folio/ 
vinnumappa 

Vinnumappan sem nemandi leggur fram í lok annarinnar 
er metin. 

50% 

Frammistaða 
nemanda:Mat á 
vinnu  og 
leiðsagnarmat 

Mat fer fram í kennslustundum á allri önninni 50% 

 

Dagsetning: 
 
 
___________________________ _______________________________ 


