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

Kennari Hildur Salína Ævarsdóttir Sk.st. HSÆ

Áfangalýsing:   Stefnt er að því að nemandi geti útfært permanent fyrir dömur og herra í þeim 

tíðaranda sem er ráðandi og tekið frumkvæði við val á efnum með tilliti til endanlegrar útkomu. Hann 

skal geta gert verklýsingu og spjaldskrá af verkinu, greint ástand hársins, valið spólugerðir miðað við 

hárgerð viðskiptavina og fyrirhugaða útkomu samkvæmt verklýsingu.

Markmið: Að loknu námi í áfanganum á nemandinn að þekkja helstu permanentefni. Útfærslu á 

spjaldskrá . Geta valið efni og spólugerðir miðað við hárgerð og fyrirhugaða útkomu og gert spjaldskrá 

fyrir viðskiptavin, valið módel til prófs með tilliti til endanlegrar útkomu. Unnið af sjálfstæði og farið 

eftir þeim straumum og stefnum sem eru ráðandi hverju sinni.

Hafa gott vald á heildarútfærslu permanents á dömu- og herramódelum samkvæmt eigin verklýsingu 

og innan tímamarka sem teljast eðlileg í iðngreininni, einnig að geta valið módel til prófs með tillitti til 

endanlegrar útkomu. Geta blásið dömublástur bæði stífan og léttan og fengið þá útkomu sem hann 

óskar með þeim verkfærum sem hann velur t.d blásara, bursta, sléttujárni, bylgjujárni eða krullujárni.  

Námsgögn:   Pivot point: Perm design 1985, Hair design.1985

Áhöld: Permanentgreiða, klippigreiða, úrgreiðslugreiða, slá fyrir permanent, klippingu og blástur. 

Skæri, þynningaskæri, klippihnífur. Blásari með stút, þrír blástursbustar, statíf fyrir æfingahöfuð, 

vatnsbrúsi, slá og önnur tilfallandi áhöld.

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 3 prófum 

gilda 2 hæðstu 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. Lágmarkseinkunn í lokaprófi er 4,5 og verður að 

ná því til þess að fá hin 4 metin.

Dagsetning:

___________________________ _______________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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Kennsluáætlunin er birt með fyrirvara um breytingar.

Dags Áætlun um yfirferð:

27/08/13 Kennsluáætlun afhent og farið yfir efni annarinnar. Upprúll á tíma.

03/09/13 Blástur stutt hár. Módel. MAT 1.  Blástur Hópmódel.  2 módel

10/09/13 Dömupermanent, greining hárs og blástur sama Módel. Verklýsing. MAT 2

17/09/13 Dömupermanent sítt hár Módel. MAT 3 Fyrri hópur.  Hinn hópurinn æfir upprúll og 
blástur

24/09/13 Æfingarupprúll frjálsar aðferðir, látið hugmyndaflugið ráða.

01/10/13 Dömupermanent sítt hár Módel. MAT 3   Seinni hópur.

08/10/13 Blástur Hópmódel.  MAT 4  Upprúll á æfingaarhöfði, tímataka. Verklýsing.

15/10/13 Blástur stutt hár. Módel. 

22/10/13 Dömupermanent frjálst, klipping. Módel Verklýsing  MAT 7

29/10/13 Blástur á síðu hári MAT 5 og stuttu hári.  2 Módel.

05/11/13 Herrapermanent og klipping. Módel

12/11/13 Undirbúningur fyrir burtfarapróf í permanenti. Æfingarupprúll á módeli fyrir 
burtfarapróf. Verklýsingagerð.

19/11/13 Dömublástur stutt hár tímataka Módel. Undirbúningur fyrir burtfararpróf. Sama módel 
og þið notið í burtfaraprófi. 

  26/11/13 Burtfarapróf í dömublæstri. Módel MAT 6

03/12/13 Burtfarapróf í permanenti. Módel. Verklýsing. MAT 8

Verkefni á önninni: 5 permanentmódel. 7 blástursmódel. 

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. 
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Mat nr Námsmat í PEM 502 Vægi

Mat 2 Dömupermanent, greining hársins, verklýsing og blástur. 15%

Mat 3 Dömupermanent sítt hár. 15%

Mat 7 Dömupermanent frjálst 15%

Mat 8 Burtfarapróf í permanenti. Skyldumæting. Einkunn fellur ekki út 35%

Annareinkun Frammistaða á önn þar sem að mæting gildir 10 % og virkni í tímum gildir 10 % 20%

Mat nr Námsmat í BLÁ 501 Vægi

Mat 1 Blástur stutt hár 15%

Mat 5 Blástur sítt hár. 15%

Mat 4 Blástur Hópmódel 15%

Mat 6 Burtfarapróf í dömublæstri. Skyldumæting. Einkunn fellur ekki út. 35%

Annareinkunn Frammistaða á önn þar sem að mæting gildir 10 % og virkni í tímum gildir 10 % 20%
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