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Verkmenntaskólinn á Akureyri
HGR 103
Kennsluáætlun haustönn 2013

Kennari: Harpa Birgisdóttir

Viðtalstími:mánud.

harpa@vma.is

12:50-13:15

Áfangalýsing:
Nemandinn fær þjálfun í að rúlla upp og greiða hár á æfingarhöfði í mismunandi form
samkvæmt Pivot Point kerfi og kynnist gerð og notkun verklýsingar sem hjálpartækis í hárgreiðslu. Að
loknu námi í áfanganum á nemandinn að þekkja: a.m.k. þrjú mismunandi form á ísetningum og greiðslum,
svosem beint aftur, stjörnu og múrsteinsupprúll. Viðeigandi hársnyrtiefni og áhöld við ísetningar og
greiðslur. Gerð og notkun verklýsinga fyrir hárgreiðslu. Mismunandi form á bylgjugreiðslum. Notkun
bylgjugreiðu og klípa.
Nemandinn á að geta: útbúið rúllubrautir út frá einum punkti samkvæmt Pivot Point kerfi: í miðju, hliðum
og við eyrun. Túperað og greitt úr mismunandi upprúllum á æfingarhöfðum. Greitt fjórar blautbylgjur upp
frá enni og með hliðarskiptingu ásamt þurrkun og úrgreiðslu. Gert klípuupprúll í æfingarhöfði þannig að
út komi fjórar bylgjur með eða án hliðarskiptingar ásamt þurrkun og úrgreiðslu.
Nemandinn á að hafa gott vald á: skiptingum á brautum, skaftgreiðu, greiðu og bursta.
Markmið:
Kennsla miðast við að gera nemendur hæfa til að greiða þrenns konar daggreiðslur á
stuttu hári. Nemandinn kunni skil á grunnatriðum klípuísetninga og blautbylgjugreiðslna.
Námsgögn:
Kennslubækur: Hair design, A designer's aproach, Pivot Point 3rd Printing, November 2009.
Hársnyrting undirstöðuatriði”lykill að velgengni í starfi”1.prentun,janúar 2013. Iðnú.
Tímarit: Hair, Hairflair. Ýmsir fróðleiksmolar
Kennsluefni frá kennara og verklýsingarblöð.
Námsmat og vægi námsþátta:
Æfingarpróf í daggreiðslu gildir

10% af lokaeinkunn

Mat í bylgjum gildir

10% 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)

02/09/13

Kennsluáætlun kynnt og farið yfir helstu atriði annarinnar.
Farið yfir efni og viðeigandi áhöld.
Upprúll 1 bein braut aftur og niður í vöngum. Bls 50 Hair design

09/09/13

Upprúll 1 þurrkun og úrgreiðsla.

16/09/13

Upprúll 2 múrsteinsupprúll. Hnakki sýndur á bls 228 í Hair design.

23/09/13

Upprúll 2 og þurrkun og úrgreiðsla. Upprúll 3 bls 136.

30/09/13
07/10/13

Upprúll 3. Upprúll 4 bls 88 í hair design, út frá einum punkti(stjarna) og
múrsteinn í hnakka og Þurrkun úrgreiðsla.
Æfingarpróf á æfingarhöfði daggreisla gildir 10% af lokaeinkunn

14/10/13

dregið um upprúll
Klípur og Blautbylgjur æfðar á æfingarhöfði upp frá enni.

21/10/13

Klípur og Blautbylgjur æfðar á æfingarhöfði fjórar bylgjur upp frá frá

28/10/13

enni.
Vetrarfrí

04/11/13

Frjáslt upprúll í lagningu og klípuísetning æfð á æfingarhöfði.

11/11/13

Klípuísetning æfð á æfingarhöfði , fjórar bylgjur upp frá enni. Þurrkun
og úrgreiðsla.

18/11/13

Klípur og blautbylgjur. Frjálst upprúll í lagningu.

25/11/13

Upprifjun á daggreiðslu.

Desember

Lokapróf.

26/08/13

Dagsetning:___________________
Undirritun kennara:____________________________________________________________________
Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils: ___________________________________________________
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