
Fjölbrautaskóli Suðurnesja 
 

Náms- og kennsluáætlun - Haustönn 2020 

 HÁRG2GB02 

Kennari Ásdís Björk Pálmadóttir, asdis.palmadottir@fss.is  

Viðtalstími  Mánudaga kl 13:10 - 13:50, í síma 861-4707 

Kennsluefni Pivot Point, kennslubókin Scupture, DVD kennsludiskar, ljósrit, 

verklýsingarblöð, Lab kennsluvefur. 

Áfangalýsing Nemandinn þekkir nú grunnaðferðir á bak við mótun hárs með 

hverskonar tækjum og tólum.Unnið er áfram með þjálfun á 

rúlluísetningu og úrgreiðslu auk klípu og blautbylgja í fleiri útfærslum 

s.s. bylgjur með hliðarskiptingu og beint aftur. Blástur er þjálfaður í 

dömu og herra, unnið er með ólík form og hárlengdir. Sýndar eru fléttur, 

snúningar og gerð hnúta í síðu hári og það útfært og æft. Áfram er 

unnið með notkun og gerð verklýsinga. Notast er við æfingahöfuð við 

verklega þjálfun. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinnuáætlun - símat 

Tímasókn 15 vikur x 2 klst. 30 klst. 

Undirbúningur f. tíma 15 vikur x 2 tímar x 20 mín 10 klst. 

Alls  40 klst. = 2 fein* 

*Viðmið um fjölda eininga 

 

Einingar Tímafjöldi í vinnu 
meðalnemanda í áfanga 

1 fein 18 - 24 klst. 

2 fein 36 - 48 klst. 

3 fein 54 - 72 klst. 

4 fein 72 - 96 klst. 

5 fein 90 – 120 klst. 

  



Virðing, samvinna og árangur 
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Þekking 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og 

skilning á: 

• þremur mismunandi formum á 

ísetningum og greiðslum, beint aftur, 

stjörnu- og múrsteinaupprúllum.  

• viðeigandi hársnyrtiefnum og áhöldum 

við ísetningu og greiðslu.  

• gerð og notkun verklýsinga fyrir 

hárgreiðslu.  

• mismunandi formum á 

bylgjugreiðslum.  

• notkun bylgjugreiðu og klípa.  

Hæfni 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni 

sem hann hefur aflað sér til að: 

 

• skipta, rúlla upp og forma hár með 

hliðsjón af    útkomu, uppbyggingu og 

áferð greiðslu.  

• notast við verklýsingar við gerð 

greiðslna. 

 

 

 

Leikni 

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu 

þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér 

til að:  

• skipta hárinu upp í fyrirfram ákveðnar 

brautir.  

• setja ýmsar stærðir af rúllum í 

misjafna sídd af hári.  

• túbera og greiða úr mismunandi 

upprúllum á æfingahöfðum.  

• greiða fjórar blautbylgjur upp frá einni 

ásamt þurrkun og úrgreiðslu.  

• gera klípu upprúll á æfingahöfði 

þannig að út komi fjórar bylgjur ásamt 

þurrkun og úrgreiðslu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Virðing, samvinna og árangur 
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Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

 Þetta er  símatsáfangi og kenndur í flæði með HÁRG 1GB02.  
  

 

 

Hárgr.mat 1 Daggreiðsla og verklýsing 20% 

Hárgr.mat 2 Blautbylgjur 10% 

Hárgr.mat 3 Klípu-Bylgjur 15% 

Hárgr.mat 4 Blástur 20% 

Hárgr.mat 5 Jafningjamat dagreiðsla upprúll 2  10% 

Hárgr.mat 6 Upprúll og úrgreiðsla + verklýsing 25% 

 Hárgreiðsla Samtals 100% 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Reglur áfanga 
• Slökkt skal vera á farsímum í kennslustund! Þetta er 

símatsáfangi sem kenndur er í flæði með HÁRG1GB02. 

• Ná þarf hverjum undiráfanga með lágmarkseinkunninni 4,5.  

• Verkfæri og áhöld sem nemendur þurfa ávallt að hafa í tímum er  
skaftgreiða, gaffalgreiða, bylgjugreiður, burstar, slá og úðabrúsi. 

 

Annað sem 
kennari vill láta 
koma fram 

Í verknámi er 100% skyldumæting 
Raunmæting þarf að vera 80% ef hún fer undir það lækkar       
lokaeinkunn um einn heilan. 
Þar sem kennslustundir eru fullskipaðar gefst ekki svigrúm til auka 
stunda fyrir mat og/eða próf.  
           Með fyrirvara um að kennsluáætlun geti breyst. 


