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Kennsluefni Pivot Point, kennslubókin Hársnyrting undirstöðuatriði og verkefnabók, 
DVD kennsludiskar, ljósrit, verklýsingarblöð,tréliti og Lab kennsluvef P.P 

Áfangalýsing Fjallað er um mannleg samskipti, þjónustulund, persónulegt hreinlæti, 
stöður og vinnustellingar. Nemandinn fræðist um pH-gildi hárs og húðar 
auk þess að læra að þekkja uppbyggingu hárs, eiginleika þess og 
efnafræði hársnyrtivara. Nemendur fræðast um hárgerðir, uppbyggingu 
og vaxtarferli hársins. 

 

 

Þekking 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og 

skilning á:  

• pH-kvarðanum, uppbyggingu hárs og 

eiginleikum þess 

• helstu þáttum kennslukerfisins.  

• helstu fagorðum hársnyrtingar á 

ensku.  

• almennum umgengnisreglum og 

þjónustulund.  

• mikilvægi réttrar líkamsbeitingar. 

• öryggis- og varúðarráðstöfunum 

varðandi vinnu sína.   

• vistvænum leiðum í hársnyrtingu. 

 

Hæfni 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni 

sem hann hefur aflað sér til að: 

• efla mannleg samskipti og 

þjónustuhæfni.  

• bæta líkamsvitund sína.  

• skilgreina pH gildi og átta sig á áhrifum 

súrra og basískra lausna á hár og húð. 

• skilgreina grunnform í klippingu.  

• beita helstu fagorðum hársnyrtingar á 

ensku. 

 

 

 

 

 

Leikni: 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:   

• greina mun á súrum og basískum 

vörum.  

• eiga grunnsamskipti við viðskiptavini 

t.d. í móttöku og símavörslu.  

• skilgreina grunnform í klippingu 



Virðing, samvinna og árangur 
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Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

 

• Í þessum áfanga er lokapróf sem gildir 50% á móti vetrareinkunn 
sem gildir 50%. 

• Til að ná áfanga þarf að ná 4,5 úr lokaprófi til að fá vinnueinkunn 
metna. 
 

 

mat 1 Kafli 1.1 10% 

mat 2 Kafli 1.2 og 1.3 10% 

mat 3 PH –kafli 4.2 10%  

mat 4 Þjónustuverkefni 10% 

mat 5 permanent 10% 

mat 6 permanentritgerð 30% 

mat 7 Kafli 8.1 10% 

mat 8 Kafli 12.1       10% 

Samtals Iðnfræði  Vinnu-Vetrareinkunn 

 

100%  

Vetrareinkunn Gildir 50% 50% 

Lokapróf Lokapróf gildir 50% 50% 

 

Reglur áfanga 
• Slökkt skal vera á farsímum í kennslustund. 

• Ná þarf hverjum undiráfanga með lágmarkseinkunninni 4,5  

 

 

Annað sem 
kennari vill láta 
koma fram 

• Með fyrirvara um að kennsluáætlun getir breyst. 

• Með von um gott samstarf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf á öninni. 


