Náms- og kennsluáætlun - Haustönn 2021
HKLI1GB03
Kennari

Ásdís Björk Pálmadóttir, asdis.palmadottir@fss.is
Mánudaga kl. 13:10 – 13:50 í síma 861 - 4707

Viðtalstími

Námsefni

Áfangalýsing

LAB – kennsluvefur Pivot Point - DVD kennsludiskar – ljósrit verklýsingarblöð og bókin Sculpture.
Nemandinn kynnist grunnatriðum kennslukerfis hársnyrti námsins við
klippingu á æfingahöfði og tileinkar sér helstu hugtök.
Áhersla er lögð á að horfa og hugsa eins og hönnuður, að þekkja helstu
hönnunarþættina og grunnformin fjögur sem notuð eru við klippingu: jafnsítt
form, fláa, auknar og jafnar styttur.
Nemandinn kynnist mikilvægi smitvarna og helstu öryggisþátta. Hann fær að
auki grunnþjálfun í gerð og notkun verklýsinga og í meðferð og beitingu
áhalda og tækni við klippingu.
Þetta er símatsáfangi sem kenndur er í flæði.

Námsmat og
vægi
námsmatsþátta

Til að ná áfanga þarf að ná 4,5 úr símati. Námið er lotuskipt,1.lota er fyrir
miðannarmat og 2.lota eftir miðannarmat.
Símatsáfangi ☒

Lokapróf ☐

Mat 1
Mat 2
Mat 3
Mat 4
Mat 5
Mat 6

Klipping solid form og verklýsing
Klipping herraflái og verklýsing
Klipping blönduð form og verklýsing
Skil á verklýsingamöppu og verkþáttum annar
Smitvarnir og öryggisatriði
Formin
Fagorðin
Hárgreiðsla Samtals


Reglur áfanga




Sleppikerfi ☐
10%
10%
25%
20%
10%
15%
10%
100%

Vægi

Notkun á snjallsímum er ekki leyfileg í tímum nema með leyfi kennara.
Þetta er símatsáfangi sem kenndur er í flæði.
Verkfæri sem nemendur þurfa ávallt að hafa í tímum:
Skæri, greiður, klips, burstar, slá og úðabrúsi
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Virðing, samvinna og árangur

Annað sem kennari
vill láta koma fram

Raunmæting þarf að vera 80% og hærri, ef hún fer undir það lækkar
lokaeinkunn um einn heilan.
Farsímar skulu einungis notaðir við það sem tengist náminu.
Með fyrirvara um að kennsluáætlun geti breyst.
Með von um gott samstarf
Ásdís

Þekking

Leikni

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning
á:







því kennslukerfi sem unnið er eftir og
hvernig það er notað við hönnun og
framkvæmd klippinga.
hugtökunum hverfipunktur, jafnsítt, flái,
auknar og jafnar styttur og þeim
hárformum sem hugtökin tákna.
helstu áhöldum sem notuð eru við
klippingar.
helstu smitleiðum.

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:





klippa æfingahöfuð dömu og herra,
einnig vanga og hnakkatopp í jafnsítt
form, auknar og jafnar styttur auk fláa.
gera verklýsingu fyrir klipping

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




hafa gott vald á greiðu, skærum og þynningarskærum og á samspili blásara, bursta og
greiðu.
sjá samhengi í verklýsingu og því verki sem hún stendur fyrir.
þekkja ólík form í hársnyrtingu og hafa vald á aðferðum til að ná þeim fram.

Tímasókn
Undirbúningur f. tíma
Alls

Vinnuáætlun - símat
15 vikur x 3klst.
15 vikur x 3 tímar x 20 mín
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45 klst.
15 klst.
60 klst. = 3 fein*

Virðing, samvinna og árangur
Kennsluvikur

Áætluð yfirferð námsefnis haust 2021

Skil á verkefnum

Velkomin í skólann


1. vika
20. – 27. ágúst









Iðnfræði: Hugsa eins og hönnuður formin
kynnt. Segja frá sér
Kennsluáætlun og stofan kynnt
Námsefnið, bækur og netið kynnt
Skólakynning
Til hvers eru verklýsingar?
Kennt á Snap Cap
Hreinlæti, smitvarnir
Hárþvottur, sýnikennsla
Kafli 1.1 og 1.2 Hair designe

2. vika
1. ágúst – 3.sept











Form áferð og bygging
Áhöld og tæki
Smitvarnir og öryggisatriði
Verklýsingar, iðnfræði kafli 1.1
Rúllur settar í hnakkatopp, túberað og
greitt úr
Hnakkatoppur blásinn
Stjarna í toppinn með rúllum
Krullujárn í hnakkatopp
Stjarna í toppinn með klípum
Kafli 1.1 og 1.2 texture

3. vika
6. – 10 . sept.













Saga permanents og kafli1.2
Form og áferð
Áhöld og tæki
Smitvarnir og öryggisatriði
Upprúll-aðferðir
Notkun endapappírs
Verklýsingar
Kafli 2.1
Langi hnakkatoppurinn rúllaður upp í perm
Spiral upprúll perm
Verklýsingar
Hárgr. – mat 1

4. vika
13. – 17. sept.








Kafli 2.4 sculpture
Litafræði kafli 12.1
Settar strípur í hnakka- topp
S.Hnakkatoppur klipptur í auknar styttur
Blástursæfingar
Blautbylgjur
Upprúll – stjarna í topp, verklýsing
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Stjarna í topp

Klippimat 1 Solid
form

Perm - mat 1 Upprúll
á L. L.hnakkatopp

Virðing, samvinna og árangur

5. vika
20. – 24. sept.

6. vika
27.sept – 1.okt








Dömublástur, sléttun
L. H.toppur í auknar styttur
Permanent upprúll 1
Blástursæfingar
Hárþvottur og næring
Iðnfræði




Lagning upprúll 1
Perm upprúll 1 í
hálfan æfingahaus
S.hnakkatoppur, klippiæfingar
Herra blástursæfingar
Verklýsingar, iðnfræði þjónustuverkefni





Hárgr. - mat 2
Sléttun
Perm. - mat 2

Hárgr. - mat 3
Upprúll og verklýsing
Perm. - mat 2

Litamat 2 Bóklegt
7. vika
4.okt – 8. okt.
(Stoðdagur) 4. okt

8. vika
11 – 15. okt.

9. vika
18. – 22 okt.
Vetrarleyfi 18. Og
19.okt







Herra toppur í solid og fláa
Blautbylgjur mat 4
Perm upprúll 1 í heilan haus
Hárþvottur og djúpnæring
Verklýsingar og iðnfræði

Blástursæfingar dömublástur stuttur
 Lagning
 Snúningar
 Fléttur
 Upprúll 2 í hálfan haus og verklýsing
Iðnfræði








Permanent upprúll
Partalitun
Verklýsingar
Daggr. Upprúll 1 mat 6
Klípur 3-5 brautir
Iðnfræði
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Hárgr. - mat 4
Blautbylgjur 3 brautir
Perm - mat 3 Hárþv.
og djúpn.
Perm - mat 4 Upprúll
1 í heilan haus
Klippimat 2 Herra
hnakkatoppur í fláa
Perm - mat 1 Upprúll
2 í hálfan haus
Hárgr. - mat 5
Dömublástur stutt
Litamat 3 Strípur í
hnakkatopp
Hárgr. - mat 6( 1.
Llota)
Daggreiðsla upprúll
1, úrgreiðsla og
verklýsing

Virðing, samvinna og árangur

10. vika
25. – 29. okt.










S.hnakkatoppur, klipping, jafnar styttur
Kynning á klippivélum
Blástursæfingar
Verklýsingar
Snúningar
Fléttur
Lagning
Undirbúningur fyrir litamat 4
Skila permanent ritgerð

Hárgr. – mat 1 (2.
lota)

Perm - mat 2 Heilt
upprúll 2

Hárgr. – mat 2
11. vika
1. – 5. nóv.

12. vika
8. – 12. nóv.







Dömublástur stuttur
Undirbúningur fyrir Hgr.mat 2
Undirbúningur fyrir klippimat 3
Perm -model
Iðnfræði






Blönduð form + verklýsing
Permanent
Háralitun
Iðnfræði

Litamat 4 Heillitun, 3
strípur og
verklýsing í
miðjutopp
Perm - mat 3 Model í
perm stutt og
verklýsing
Hárg. – mat 3
Klípu bylgjur

Klippimat 3
Hárgr. – 4

14. vika
22. – 26. nóv.





daggreiðsla
Undirbúningur fyrir lokamat
Lokamat perm upprúll 2 í heilan haus
Þrif og frágangur

Perm – mat 5

Lokapróf Iðnfræði
gildir 50%
15. vika
29.nóv – 3. des.



Mat á flestum verkþáttum, stoð, þrif og
frágangur
Vinnustaðanám hefst 40 klst. á stofu

Hárgr. – mat 5 og 6
Blástur

Þrif og frágangur- upptöskudagur-stoðdagurundirbúningur fyrir stofuvinnu

Verknám á stofu
undirbúið.

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf
Ásdís Björk Pálmadóttir

Fjölbrautaskóli Suðurnesja

