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Viðtalstími Eftir samkomulagi  

Áfangalýsing 

Tilgangur vinnustaðanámsins er að nemandinn öðlist aukna færni og reynslu í 
þjónustu við viðskiptavini, þjálfist í verktækni og faglegum vinnubrögðum við 
raunverulegar starfsaðstæður undir handleiðslu hársnyrtimeistara. hér kynnist 
hann vinnustaðamenningu og samvinnu. Nemandinn fær reynslu í því hvað 
felst í því að vera fagmaður í hársnyrtiiðn og tekur þátt í daglegum störfum á 
hársnyrtistofu undir handleiðslu hársnyrtimeistara. Aukinn er grunnur að 
sjálfstæði, siðferðisvitund og gagnrýnni hugsun í námi. 

 

Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

Ætlast er til að nemandi skili 8 klst á viku í í 10 vikur í 
vinnustaðaþjálfun.(80klst) Samkomulag milli nemanda, meistara og 
kennara hvernig fyrirkomulagið er. 4 klst. eru verkefnastýrðar af skóla og 4 
klst. eru stýrðar af meistara eða leiðbeinanda á stofunni. Mikilvægt að 
nemandi mæti stundvíslega á vinnustað og snyrtilegur til fara. Ef nemandi  
forfallast vegna veikinda eða annara ástæðna þá tilkynnist það bæði til 
kennara og meistara. Ef meistari getur einhverra hluta vegna ekki tekið á 
móti nemanda á umsömdum tíma þá finna meistari og nemandi annan 
tíma til að skila vinnustaðaþjálfuninni og tilkynna það til kennara. 

Símatsáfangi  ☒ Lokapróf  ☐ Sleppikerfi  ☐ 

 Heiti Vægi 

Verkefnaskil 1 Dagbókarfærslur 80% 

Verkefnaskil 2 Kynning 20% 

Verkefnaskil 3 Umsögn kennara 15% 

 Samtals 5% 
 

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

 

 

Annað sem kennari 
vill láta koma fram 

Nemendur þurfa alltaf að vera með skæri með sér í vinnustaðaþjálfun. 
 
Öll forföll bera að tilkynna á Innu og til kennara áfangans 
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Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Þekking Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 

 starfi fagmannsins á ólíkum sviðum 

 mikilvægi heilbrigðs lífstíls, góðra 

samskipta og framkomu 

 mikilvægi þess að setja sér markmið 

 mikilvægi faglegrar framkomu og góðra 

samskipta 

 þjónustu á vinnustað 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

 mannlegum samskiptum 

 virðingu við ólíku vinnuumhverfi og 

menningu 

 kurteisi og faglegri framkomu 

Hæfni 

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

 framkvæma hárþvott og höfuðnudd á vinnustað 

 bera ábyrgð á verkfærum og áhöldum, sjálfum sér og öðrum 

 sýna sjálfstæði, siðferðisvitund og gagnrýna hugsun í námi 

 

Vinnuáætlun - Dæmi með símati 

Tímasókn Á stofu  80 klst. 

Undirbúningur f. tíma Á vegum skóla 4 klst. 

Undirbúningur f. tíma Á vegum meistara 4 klst. 

Undirbúningur fyrir kynningu 5 klst. 8 klst. 

Alls  96 klst. = 6 fein* 

 

 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Rósa Kristín Bjarnadóttir og Sigurrós Antonsdóttir 


