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Námsefni 
Bókin Hársnyrting og verkefnabók. Ýmis verk- og skriffæri.  

 

Áfangalýsing 

Nemandinn lærir um hönnun og hlutföll við klippingar og greiðslur og um 
samskipti við viðskiptavininn. Farið er í litunarfræði, litastjörnuna, litanúmer og 
nöfn auk efnafræði hárlitunar- og permanentefna. Kynntar eru leiðir til sjálfbærni 
í hársnytiiðn og vistvænar vörur kynntar. Nemandinn lærir að greina mismunandi 
hárgerðir og hárskaða. Ýmis lykilorð við lestur leiðbeininga með hársnyrtiefnum 
á erlendum tungumálum eru skoðuð auk enskra fagorða. Unnið er með form, 
áferð, lögun og skoðaðar skilgreiningar hugtaka sem tengjast hárinu auk þess sem 
leitast er við að efla skilning nemenda á gerð og notkun verklýsinga. Lögð er 
áhersla á mikilvægi réttrar líkamsbeitingar. Nemendur gera ferilskrá og fræðast 
um atvinnuviðtöl. 

 

 

 

Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

Símat og virkni nemandans er metin í enda annar.  

Símatsáfangi  ☒ Lokapróf  ☐ Sleppikerfi  ☐ 

 Heiti Vægi 

 Verkefni: Litagreining 10% 

 Verkefni: Litaleiðrétting 10% 

 Lús og örverur 10% 

 Hárvandamál 10% 

 Verklýsingar og virkni í tíma 10% 

 Grænn hársnyrtir 10% 

 Tímabil (moodbord) fléttað við HÁR-áfangan 10% 

 Lokaverkefni:Ljósmyndir og mappa yfir önnina 30% 

 

Reglur áfanga 

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

 

 

 



Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

 

Þekking Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 

 mismunandi litategundum og 
styrkleikum þeirra. 

 litastjörnunni, heitum og köldum litum, 
hvað andstæðir litir gera. 

 efnafræði permanents og hárlitar og 
umgengni við hárefni. 

 uppbyggingu hárs og áhrif efna á það. 

 réttri líkamsbeitingu. 

 helstu fagorðum sem tengjast hárinu á 
íslensku og ensku. 

 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 
 
 greina ástand hárs, líkamsform og andlitsfall 

og áhrif þess á möguleika á vali 
hársnyrtingar. 

 lesa leiðbeiningar og notkunarreglur efna á 
ensku. 

 nota litastjörnuna og lesa úr litaspjöldum. 
 

 

Hæfni 

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

 umgangast efni af virðingu og með varúð. 

 vinna með liti og permanentefni og nota þau hjálpargögn sem bjóðast. 

 beita líkamanum rétt við vinnu sína. 

 gera ferilskrá til atvinnuleitar. 

 

 

Vinnuáætlun - Dæmi með símati 

Tímasókn 15 vikur x 4 klst. 60 klst. 

Undirbúningur f. tíma 15 vikur x 2 tímar x 20 mín 30 klst. 

Alls  90. = 4 ein 
 

Annað sem kennari 
vill láta koma fram 

 
 
Kennsluáætlun getur breyst á önninni.  
 
 

 

 

 

 

 

 



Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Kennsluvikur Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
23. - 27. ágúst 

Kynning á önn: kennsluáætlun gæti 
breyst. Blástur herra. Hugsa eins og 
hönnuður: 104.01. Útivinna 

 

2. vika 
30. ágúst - 3. september 

Verklýsingar. Mismunandi verklýsingar 
eftir myndum. 3 form herraklippingar 

Verklýsingamappa 

3. vika 
6. - 10. september 

Verklýsingar. Mismunandi verklýsingar 
eftir myndum. 3 form dömuklippingar 

Verklýsingarmappa 

4. vika 
13. - 17. september 

Litur herra æfingarhaus. Verklýsingar. Verklýsingarmappa 

5. vika 
20. - 24. september 

Lús og örverur.  Verkefni 

6. vika 
27. sept. - 1. október 

Litagreining: Hvernig greinum við lit á hári 
viðskiptavinar?  

Verkefni 

7. vika 
4. - 8. október 

Litagreining og litaleiðrétting. Litastjarnan Verkefni 

8. vika 
11. – 15. október 

Ýmis verkefni í bókinni.   

9. vika 
18. - 22. október 

Vetrarleyfi 18. og 19. okt. 

Vetrarleyfi  

10. vika 
25. - 29. október 

Tímabilsgreiðslur. Moodbord. 
Hugmyndavinna 

Ljósmyndamappa 

11. vika 
1. - 5. nóvember 

Gestakennari: Með fyrirvara um breytingu 
dagsetningar. Græn stefna. 

Grænn: hársnyrtiverkefni 

12. vika 
8. - 12. nóvember 

Hárvandamál: smásala kafli 5.5 Spurningar í vinnubók 

13. vika 
15. - 19. nóvember 

Verkefnavinna í bók fyrir lokaverkefni  

14. vika 
22. - 26. nóvember 

Vinna við möppur og fleira  

15. vika 
29. nóv. - 3. desember 

Skil á möppu og verkefni vetrarins  

 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Sigurrós Antonsdóttir 


