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Kennari

Sigurrós Antonsdóttir. sigurros.antonsdottir@fss.is

Viðtalstími

Á kennsludögum, mánudögum og þriðjudögum.

Námsefni

Skæri, æfingarhaus (samúel), slá, rakvél, greiður og fleira til verklegrar kennslu.

Áfangalýsing

Nemandinn fær þjálfun í herraklippingum á æfingarhöfði og módeli. Lögð er
áhersla á form-, tísku- og snöggar herraklippingar og notkun hármótunarefna.
Unnið er með klippivélum með mismunandi kömbum, þjálfuð færni í að eyða út
hnakkalínu með greiðu og skærum og farið í þynningu með skærum og hníf.
Verkefnin eru unnin á æfingahöfði og módelum.

Notkun á snjallsímum er ekki leyfileg í tímum nema með leyfi kennara.
Verkfæri sem nemendur þurfa ávallt að hafa í tímum: Greiður, æfingarhaus,
bylgjugreiður, burstar, slá. Úðabrúsi og fleira sem telst til verklegrar kennslu.
Reglur áfanga

Ef um veikindi er að ræða þarf að skila vottorði á skrifstofu skólans.
Öll forföll ber að tilkynna á Innu og til kennara áfangans.

Annað sem kennari
vill láta koma fram

Tímasókn
Undirbúningur fyrir tíma
Alls klst




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

Vinnuáætlun
15 vikur x 3 klst.
15 vikur x 3 klst. x 20
mín

45 klst.
15 klst.
60 klst = 3ein

Fjölbrautaskóli Suðurnesja

Raunmæting þarf að vera 80% ef hún fer undir það lækkar lokaeinkunn um einn
heilan. Þetta er símatsáfangi sem kenndur er í flæði. Nemendur þurfa að ljúka
lykilmatsþáttum með lágmarkseinkunn 4 til að standast áfangann. Aðrar einkunnir
áfangans reiknast ekki til lokaeinkunnar ef lykilmatsþætti er ekki náð. Nái nemandi
ekki lágmarkseinkunn verður boðið upp á eina endurtöku á lykilmatsþætti í samráði
við kennara Þar sem kennslustundir eru fullskipaðar gefst ekki svigrúm til auka
stunda fyrir námsmat og/eða próf. Ef veikindi hindra vinnslu matshluta, þarf að skila
Námsmat og
inn vottorði á skrifstofu skólans til að eiga rétt á endurtöku þeirra. Önnur forföll sem
vægi
hindra vinnslu matshluta þurfa að vera tilkynnt fyrirfram og samþykkt hjá kennara til
námsmatsþátta að eiga rétt á endurtöku. Leyfilegt er að taka upp einn matsþátt í hvorri lotu í samráði
við kennara. Við lotuskil lokast fyrir vinnslu verkefna í lotu.
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 ☒
Lota 1
Hlutapróf 1
Lota 2
Hlutapróf 2

Lokapróf ☒

Heiti
Verkefni 1-8,( Formklipping x 3, Formblástur x 2,
þynning, litur, verklýsingar)
Formklipping módel +verklýsing

Vægi
20%

Verkefni 8-16 (Snöggherraklipping x 3, Formblástur x
1, Bylgjublástur x 3. verklýsingar,stofudagur)
Snögg herraklipping enskt form +verklýsing
Lykilmatsþáttur

25%

Þekking





20%

35%

Leikni

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:


Sleppikerfi ☐

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og
skilning á:
ýmsum hugtökum sem tengjast
klippingum.
notkun og umhirðu klippivéla.
notkun og gerð verklýsinga

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:





að klippa æfingarhöfuð og módel
snöggt með vél og skærum.
klippa formklippingu á æfingahöfði
samkvæmt kennslukerfi.
klippa herraklippingar samkvæmt
verklýsingu á æfingahöfði.
gera verklýsingar fyrir herraklippingar

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




beita greiðum, skærum, þynningarskærum, hnífum og klippivél með skiptanlegum
kömbum.
gera verklýsingar.
geta séð fyrir sér form í klippingum.

Fjölbrautaskóli Suðurnesja

Kennsluvikur

Áætluð yfirferð námsefnis

1. vika
23. - 27. Ágúst
2. vika
30. ágúst - 3. september
3. vika
6. - 10. september
4. vika
13. - 17. september
5. vika
20. - 24. september
6. vika
27. sept. - 1. október
7. vika
4. - 8. Október
8. vika
11. – 15. október
9. vika
18. - 22. október
Vetrarleyfi 18. og 19.
okt.
10. vika
25. - 29. október
11. vika
1. - 5. nóvember
12. vika
8. - 12. nóvember
13. vika
15. - 19. nóvember
14. vika
22. - 26. nóvember
15. vika
29. nóv. - 3. desember

Kynning á önn: Sýnikennsla blásturæfingarhaus.
Sýnikennsla formklipp: Þynning, blástur.
Notkun hnífa og skæra + verklýsingu
Sýnikennsla: Formklipping + verklýsing.
-æfingarhöfuð
Formklipping, litun og blástur.

Skil á verkefnum
Lota 1 hefst
Æfing á verkýsingum
Verklýsing

Formklipping MÓDEL. + Verklýsing

Verklýsing formklp og
blástur
Módel formklipping

Formklipping og blástursæfingar. Form og
bylgjublástur í herra.
Hlutapróf 1. Formklipping MÓDEL. +
verklýsing
Síðasta vika í lotu. Blásturæfingar og mat.

Hlutapróf 1.
MÓDEL
Lokaskil lota 1.

20%
20%

Vetrarleyfi.

Snögg klipping. Skæri yfir greiðu.
Sýnikennsla. Blástursbylgjur.
Snögg klipping. Skæri yfir greiðu.
MÓDEL. Þjálfun í hraða og færni.
Snögg klipping. Skæri yfir greiðu. MÓDEL
Tískuklipping/snögg með vél. MÓDEL
(ýmis hársnyrtiefni) Verklýsing+blástur
Undirbúnigur fyrir lykilþátt í næstu viku.

Lota 2 hefst
Verklýsing
MÓDEL. S.klipp +
verklýsing
MÓDEL. S.klipp +
verklýsing
MÓDEL. S.klipp +
verklýsing
Lota 2 lokast

Hlutapróf 2. Lykilþáttur.
Snöggklipping+verklýsing. MÓDEL

Hlutapróf 2.
Lokaskil

25%

Með fyrirvara um breytingar með von um gott samstarf
Sigurrós Antonsdóttir

Fjölbrautaskóli Suðurnesja

35%

