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Viðtalstími þriðjudaga frá kl 12:50 – 13:15 í C 02

Kennari Hildur Salína Ævarsdóttir Sk.st. HSÆ

Áfangalýsing í rakstri: Nemandinn fær upprifjun í því að greiða skegg í mismunandi form miðað við 

mismunandi andlitslögun. Auk þess lærir hann að klippa og raka alskegg í mismunandi form og 

munstur. Hann útfærir skeggklippingar og rakstur eftir tískustraumum hverju sinni  

Áfangalýsing iðnfræði: Unnið með verklýsingar. Nemandinn lærir að skilgreina hugtök út frá 

ljósmyndum samkvæmt p.p kerfinu. Hann aflar sér færni í háralitunar og permanent efnum. 

Nemandinn tileinkar sér nýjungar sem kunna að koma fram hverju sinni.

Markmið í rakstri: Að loknu námi á nemandinn að þekkja mismunandi skeggvöxt og húð, 

raksturstækni í samræmi við það og efni og áhöld sem notuð eru við skeggklippingu og rakstur. Geta 

klippt skegg í mismunandi form og útfærslur, geta rakað í kringum skegg með rakhníf og gert skarpar 

línur. Geta greitt mismunandi greiðslur í skegg

Markmið í iðnfræði: Að loknu námi á nemandi að þekkja verklýsingagerð og öll kemísk efni sem 

tilheyra háriðninni. Geta gert verklýsingar og framkvæmt litaleiðréttingar.

Námsgögn: skæri, greiður, vatnabrúsi, rakhnífur, raksápa, blásari og verkefni frá kennara.

Námsmat og vægi námsþátta í rakstri: Samtals 9 módel þar af 4 í mati og 1 í burtfaraprófi, það 

módel er notað tvisvar sinnum.

Námsmat og vægi námsþátta í iðnfræði: Skila 3 verkefnum í iðnfræði og skila verkefnamöppu.

Kennsluáætlunin er birt með fyrirvara um breytingar.

Dagsetning:

___________________________           ________________________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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MUNIÐ AÐ TAKA MYNDIR AF MÓDELUNUM YKKAR TIL ÞESS AÐ SETJA INN 

Í VERKEFNAMÖPPU 

Dags Áætlun um yfirferð:

22/08/13 Kennsluáætlun afhent og farið yfir efni annarinnar. 

29/08/13 Verkefni úr iðnfræði. Farið yfir efni úr iðnfræði.   Skoða munstur í skegg.

05/09/13 Skeggklipping og rakstur. Verklýsing. MÓDEL Farið yfir umhirðu á tækjum.   MAT 1

Tímataka 30 mín

12/09/13 Módel í skeggi þar sem að þið gerið munstur. MAT 2    Farið yfir áhersluþætti fyrir 
sveinspróf. Verklýsingagerð.  Afhending á verkefni 1.

19/09/13 Verkefni úr iðnfræði. Farið yfir efni úr iðnfræði. Litaleiðréttingar.     Skila verkefni 1

26/09/13 Verkefnavinna.

03/10/13 Skegg og rakstur Módel herraklipping. Verklýsing með mynd. Finnið mynd með 
útkomunni sem að þið ætlið að ná fram.           MAT 3                   

10/10/13 Módel skeggi og rakstri að skegglínu.    Tímataka                Gestadómari .           
Notið módelið sem að þið ætlið að hafa í burtfaraprófi.       Æfing á því

17/10/13 Heilrakstur Módel. Snögg herraklipping. Módel í skeggi til þess að gera munstur. 
Afhending á verkefni 2

24/10/13 Verklýsingargerð. Verkefni úr iðnfræði. Farið yfir efni úr iðnfræði.   Skila verkefni 2     

31/10/13  2 Módel í heilrakstri.                                                                                          MAT 4

07/11/13 Verklýsingargerð.                                                                                 

14/11/13 Skila verkefnamöppu.    Undirbúningur fyrir burtfarapróf í skeggklp og rakstri.                
Skila vekrefni 3

21/11/13 Farið yfir gömul sveinspróf

28/11/13 Burtfarpróf í skeggklippingu og rakstri að skegglínu.         MÓDEL            MAT 5

Skyldumæting og þetta MAT er ekki fellt út þó svo það sé með lægstu einkunnina í 
lokaútreikningi einkunnar.
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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 möt. Af þessum  mötum gilda 3 hæstu einkunnirnar. Mat í burtfaraprófi gildir 

40% og sú einkunn er ekki felld út, skylda er að mæta í það mat til þess að ná áfanganum. Þau möt 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. Lágmarkseinkunn í lokaprófi er 4,5 og verður að ná því til þess að fá hin  3 metin.

Annað: Mæti nemandi 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. 

Mat nr Námsmat í RAK 201 Vægi

MAT 1 Skeggklipping og rakstur. Verklýsing. Tímataka. Módel 10%

MAT 2 Módel í skeggi, gera munstur. Módel 10%

MAT 3 Skeggklipping og rakstur. Herraklipping. Módel 10%

MAT 4 Módel í heilrakstri 10%

MAT 5 Burtfarapróf í skeggklp og rakstri að skegglínu. Módel. Þessi einkunn fellur ekki niður í 
símati þó svo að hún sé lægst þar sem um burtfarapróf er að ræða.

40%

Frammistaða á 
önn

Frammistaða á önn gildir 10% og mæting gildir 10% 20%

SAMTALS 100%

Verkefni nr Námsmat í IFH 501 Vægi

Verkefni 1 Iðnfræðiverkefni 10%

Verkefni 2 Iðnfræðiverkefni 10%

Verkefni 3 Iðnfræðiverkefni 10%

Verkefnamappa Myndamappa með verkefnum annarinnar 50%

Mæting Mætingarframmistaða. 20%

SAMTALS 100%
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