
Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

 

Náms- og kennsluáætlun - Haustönn 2020 
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Kennari Katrín Sigurðardóttir   katrin.sigurdardottir@fss.is  

Viðtalstími Viðtalstími kennara. Fimmtudagar kl.10:25-11:05  

Kennsluefni Efni frá kennara 

Áfangalýsing Lögð er áhersla á mikilvægi hönnunar í efnis-, snið-, munstur- og 
litavali. Einnig er fata- og stílsagan höfð til viðmiðunar. Nemandi lærir að 
tengja máltöku við vaxtar- og stærðarval auk sniðbreytinga, ásamt því 
að kynnast fjölbreytni sniða og samræmingu milli vals á efni og sniðum. 
Megináhersla er lögð á útfærslu hugmynda yfir í sniðteikningu og 
prufuflík að fullunnu verki. Nemandi vinnur skissubók, útbýr 
vinnuskýrslu með útskýringum á vinnu sinni frá prufu að fullgerðum kjól. 
Lögð er áhersla á skapandi hugsun, frumkvæði og frumleika. Einnig 
eiga nemendur að sýna sjálfstæði í vinnubrögðum og þjálfa hæfni til að 
tjá sig og rökstyðja verkefni sín. 

 

Vinnuáætlun - símat 

Tímasókn 15 vikur x 4 klst.  60 klst. 

Undirbúningur f. tíma 15 vikur x 2.klst. 30 klst. 

Heimapróf 2 x 2 klst. 4 klst. 

Verkefnavinna 10 klst. 10 klst. 

Alls  104 klst = 5 fein* 

 

Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

Við námsmat er lögð áhersla á sjálfstæð og vönduð vinnubrögð. Lögð 
er áhersla á úrvinnslu hugmynda og vinnuferli. 

 

 

 

 

 

Reglur áfanga Slökkt skal vera á farsímum í kennslustund. Nemendur hafa einn 
sólarhring til þess að gera athugasemdir við fjarvistir sínar. Það má ekki 
hringja eða svara síma í kennslustund nema ef óskað hefur verið eftir 
því í upphafi tímans. 

 

Annað sem 
kennari vill láta 
koma fram 

Efnisgjald er 3500 kr. Kennari kaupir einhver efni til þess að hafa til sölu 
ef nemendur vilja það.  

Heiti Vægi 

Fræðsluverkefni 10% 

Prufur 20% 

Snið 20% 

Saumur 50% 
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Þekking 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og 
skilning á: 

• mikilvægi undirbúnings-, tilrauna- og 
rannsóknarvinnu með öflun og 
úrvinnslu upplýsinga 

• forsendum hugmyndavinnu, 
framkvæmdar og framvindu að 
fullunnu verki  

• mismunandi útfærslu sniða og 
muninum á fjöldaframleiddum og 
sérsaumuðum fatnaði 

• leiðbeiningum í máli og myndum 
varðandi sniðútfærslur og saumtækni 

• mikilvægi þess að koma vinnu sinni á 
framfæri og rýna í eigin verk og 
annarra 

Hæfni 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni 
sem hann hefur aflað sér til að: 

• geta nýtt sér upplýsingatækni og 
aðra miðla við hugmyndavinnu sem 
er metið með verkefnum og sýningu 

• vera fær um að taka sjálfstæða 
ákvörðun varðandi verefnaval sem er 
metið með verkefnum og sýningu 

• kunna skil á forsendum hönnunar 
hvað varðar nýsköpun í formi 
tilrauna, rannsókna og úrvinnslu 
upplýsinga 

• fylgja eftir  skipulögðu vinnuferli 
miðað við tímaþátt, endurmat og 
framkvæmd verksins 

• sýna frumkvæði, frumleika og 
skapandi hugsun 

• koma vinnu sinni á framfæri í formi 
kynningar eða sýningar 

• rýna í eigin verk og rökstyðja 
niðurstöður bæði munnlega og 
skriflega á uppbyggilegan hátt 

Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

• vinna vandaða hugmyndavinnu með 
öflun og úrvinnslu upplýsinga 

• temja sér frumkvæði, frumleika og 
skapandi hugsun 

• útfæra eigin hugmynd í formi tísku- og 
útlitsteikninga 

• útfæra sniðbreytingar út frá eigin 
hugmyndum 

• temja sér sjálfstæð vinnubrögð 

• setja fram vinnuáætlun og greina 
verkþætti 

• auka færni í að máta og nota gínu við 
lagfæringu sniða 

• vinna með óhefðbundin efni og þekkja 
eiginleika þeirra 

• tileinka sér saumtækni og kunnáttu í 
straujun og pressun 

• temja sér öguð og vönduð vinnubrögð 
við frágang verkefna 

• útbúa (vinna) hugmynda-og 
vinnumöppu í máli og myndum 

• kynna eigin verk og taka þátt í 
sýningu 
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Kennsluvikur                       Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
20. - 28. ágúst 

• Kynning á áfanganum 

• Rætt um efnisval og snið 

• Unnið að samsettu kjólasniði/tvær 

útgáfur 

• Hvað er kjóll? 

 

Fræðsla og 

fræðsluverkefni verður í 

annarri hverri viku 

Nýr áfangi og námsmat 

skráð eftir hvert verkefni. 

2. vika 
31. ágúst – 4. Sept. 

• Nemendur vinna nokkur snið af 

kjólum sem er æfingaverkefni. Má 

vinna í pörum en ef þess er óskað 

þá einstaklingsvinna. 

• Nemendur velja sér verkefni 

Nemendur gera 

vinnulýsingu af 

verkefninu. 

Heimapróf 

3. vika 
7. - 11. september 

• Rætt um fóðrun kjóla og hvað ber að 

hafa í huga 

• Vinna við snið af kjól 

Prufuvinna í tengslum 

við verkefnið. 

4. vika 
14. – 18. September 

• Brúðarkjóll 

1. Stíll 

2. Þema 

3. Snið 

4. Slóði 

5. Gamaldags 

6. Óhefðbundin 

7. einfaldur 

Vika tileinkuð 

brúðarkjólum. 

Nemendur hafa tækifæri 

í hráefnisöflun á meðan 

 

Heimapróf 

5. vika 
21. - 25. september 

• Saumur og snið. 

Nemendur halda áfram með verkefnið en 

einn prufudagur 

Prufa í tengslum við 

kjólinn sem er valinn en 

ef ekki er þörf á því þá 

er önnur prufa frá 

kennara 

6. vika 
28. sept. - 2. október 

• Saumur og snið  

7. vika 
5. -9. október 

• Saumur og snið  

8. vika 
12. – 16. Október 

miðannarmat 

• Verklýsingar 

• Gott að ganga frá verklýsingu af 

flíkinni 

• prufa 
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9. vika 
19. - 23. október 

vetrarleyfi 

• Saumur og snið  

10. vika 
26. - 30. október 

• Saumur og snið 

• prufa 

 

11. vika 
2. - 6. nóvember 

• Saumur og snið 

• Prufa 

 

12. vika 
9. – 13. Nóvember 

• Saumur og snið  

13. vika 
16. -20. nóvember 

• Saumur og snið  

14. vika 
23. - 27. nóvember 

• Saumur og snið  

15. vika 
30. nóv. - 4. desember 

• Frágangur  

 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Katrín Sigurðardóttir 


