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Viðtalstími Á kennsludögum, mánudaga og þriðjudaga.  

Námsefni 

Hárgreiðslubókin: Hársnyrting. Áhöld og tæki, greiður, burstar, klips og fleira 
sem tilheyrir áfangunum. Samfélagsmiðlar Pintrest-Instagram og fleiri.  

 

Áfangalýsing 

Nemandi þjálfast í að hanna og útfæra hárgreiðslur miðað við mismunandi 
hárlengdir sem hæfa viðskiptavini við ýmis tækifæri, bæði dag- og kvöldgreiðslur. 
Nemandinn kynnist mismunandi tímabilum í sögu hársins og lærir að útfæra 
greiðslur eftir ljósmyndum og tímaritum. 

 

Reglur áfanga 

Notkun á snjallsímum er ekki leyfileg í tímum nema með leyfi kennara. 

Verkfæri sem nemendur þurfa ávallt að hafa í tímum: Greiða, æfingarhaus, 
bylgjugreiður, burstar, slá, úðabrúsi og fleira til verklegrar kennslu. 

 

Öll forföll ber að tilkynna á Innu og til kennara áfangans. 

 

 

Vinnuáætlun-símat 

Tímasókn 15 vikur x 3 klst. 45 klst. 

Undirbúningur fyrir tíma 15 vikur x 2 klst x 20mín 10 klst. 

Módelvinna  15 vikur x 2 klst x 20 mín 15 klst. 

   

Alls:   70 klst = 3 fein* 
 

Annað sem kennari 
vill láta koma fram 

 
 
Með fyrirvara á að kennsluáætlun gæti breyst.  
Með von um góða og skemmtilega önn!  
 
 

 

 

 



Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

Mikilvægt er að mæta í alla tíma. 

 Raunmæting þarf að vera 80% ef hún fer undir það lækkar lokaeinkunn um 
einn heilan.  

 Þetta er símatsáfangi sem kenndur er í flæði. Hann inniheldur þrjá 
undiráfanga. Ná þarf hverjum undiráfanga með lágmarkseinkunninni 4,5 Þar 
sem kennslustundir eru fullskipaðar gefst ekki svigrúm til auka stunda fyrir 
námsmat og/eða próf. 

Ef nemandi skilar ekki verkefni á réttum tíma þá dregst einn heill frá 
viðkomandi verkefni. Eftir tvær vikur þá lokast fyrir skil á verkefnum. 

 

Símatsáfangi  ☒ Lokapróf  ☒ Sleppikerfi  ☐ 

 
 

Heiti Vægi 

Verkefni 1:  Skil á tveimur myndum af greiðslum með fléttu 
ívafi og tveim myndum af samkvæmisgreiðlum. 
Æfingarhöfuð: Vanessa 
 

10% 

Verkefni 2: Brúðargreiðsla frá toppi til táar. MÓDEL. 
Fylgihlutir nauðsynlegir 
 

15% 

Verkefni 3: Verkefni 3: Skil á tveimur myndum af 
tímabilgreiðslum.  
 

5% 
 

Verkefni 4: Verkefni 4: Tímabilgreiðsla. Frá toppi til táar. 
Fylihlutir nauðsynlegir. 
 

15% 

Hlutapróf 1 : Greiðsla með fléttu ívafi. MÓDEL 15% 
 

Hlutapróf 2: Frjáls greiðsla MÓDEL  15% 
 

Hlutapróf 3: Samkvæmisgreiðsla, æfingarhöfuð VANESSA. 25% 

Samtals  100% 

 

 

 

 

 

 

 

 



Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Þekking Leikni 

 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 

 

 ýmsu upprúlli  

 úrgreiðslum miðað við fyrirhugaða 

útkomu 

 mismunandi stíl og stílbrygðum 

 áhöldum og efnum sem notuð eru við 

hárgreiðslur 

 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

 

 útfæra greiðslur fyrir mismunandi 

hárlengdir 

 móta hár með rúllum, járnum, nálum og 

klípum 

 nota viðeigandi hárskraut 

 útfæra mismunandi bylgju-og 

tímabilagreiðslur 

 móta blautbylgjur í mismunandi 

útfærslum 

 nota samfélagsmiðla til hugmyndavinnu 

og kynninga 

 vinna samkvæmt verklýsingu 

Hæfni 

 

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

 

 útfæra ólíkar hárgreiðslur fyrir mismunandi hárgerðir og hárlengdir 

 nota verklýsingu sem hjálpartæki í hárgreiðslu 

 kynna hugmyndir sínar fyrir ýmsa vegu 

 Ganga vel um vinnusvæði og gæta öryggis og hreinlætis 
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Kennsluvikur Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
23. - 27. ágúst 

Kynning á önn. Þvottur og þurrkun á 
„Vanessu“. Umræður og gott er að 
stimpla sig inn!  

 

2. vika 
30. ágúst - 3. september 

Fléttur-Hnútar-Kaðlar. Æfing á „Vanessu“  

3. vika 
6. - 10. september 

Rúllur: Fjáls vinna með rúllum eða 
bylgjum.  

 

4. vika 
13. - 17. september 

Skil á tveimur myndum af greiðslum með 
fléttu ívafi og tveimur myndum 
samkæmisgreiðslum. „Vanessa“ 

Verkefni 1. 10%  

5. vika 
20. - 24. september 

Greiðsla með fléttu ívafi-æfing.  

6. vika 
27. sept. - 1. október 

Greiðsla með fléttu ívafi. MÓDEL Hlutapróf 1. 15% 

7. vika 
4. - 8. október 

Greiðslur: Pylsa-blautbylgjur-klípur  

8. vika 
11. – 15. október 

Brúðargreiðsla frá toppi til táar. MÓDEL 
Fylgihlutir nauðsynlegir. „Breinstorming“ 

Verkefni 2. 15% 

9. vika 
18. - 22. október 

Vetrarleyfi 18. og 19. okt. 

Vetrarleyfi. Námsmat og miðannarmat  

10. vika 
25. - 29. október 

Fermingargreiðsla. Rúllur og fleira frjálst  

11. vika 
1. - 5. nóvember 

Skil á tveim myndum af tímabilgreiðlsum. 
Hugmyndarvinna.  

Verkefni 3. 5% 

12. vika 
8. - 12. nóvember 

Tímabilgreiðsla. Frá toppi til táar. 
Fylgihlutir nauðsynlegir. 

Verkefni 4. 15% 

13. vika 
15. - 19. nóvember 

Frjáls greiðsla og Samkvæmisgreiðsla. 
Undirbúningur fyrir Hlutapróf 2 og 3.  

 

14. vika 
22. - 26. nóvember 

Frjáls greiðsla. MÓDEL.  Hlutapróf 2. 15% 

15. vika 
29. nóv. - 3. desember 

Samkvæmisgreiðsla. Æfingarhöfuð: 
VANESSA. Lykilþáttur. 

Hlutapróf 3. 25% 

 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Sigurrós Antonsdóttir 


