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Náms- og kennsluáætlun - Vorönn 2021 

FATA1SH05 

 

Kennari Katrín Sigurðardóttir - katrin.sigurdardottir@fss.is  

Viðtalstími Miðvikudagur kl. 10:10-10:50  

Kennsluefni Efni frá kennara 

Áfangalýsing Nemendur velja sér verkefni í tískublaði eftir eigin smekk. Fjórar prufur 
eru unnar og settar í plastvasa í möppu Nemendur fá spreyta sig á 
merkivélinni. Skipulag hverrar viku er í vinnuáætlun. 

 

Vinnuáætlun 

Tímasókn 15 vikur x 4 klst. 60 klst. 

Undirbúningur f. tíma 15 vikur x 4 tímar x 20 mín 20 klst. 

Undirbúningur f. heimapróf 
og hugmyndavinnu.  

3 x 4 tímar  12 klst. 

Alls  92 klst. = 5ein* 

 

 

 

Reglur áfanga Slökkt skal vera á farsímum í kennslustundum en stundum eru símar 
notaðir sérstaklega fyrir myndir.  Ekki má svara í síma eða senda sms í 
tímum.  Ef þið eigið von á símtali t.d. frá lækni eða eitthvað áríðandi þá 
má láta kennara vita í upphafi tímans. 

 

 

 

Annað sem 
kennari vill láta 
koma fram 

Nemandi ber sjálfur ábyrgð á að fylgjast með mætingarskráningu sinni. 
Einn sólarhringur er gefinn til þess að gera athugasemdir við mætingu  
Efnisgjald er 2000 kr. Nemendur geta keypt efni hjá kennara ef þeir vilja 
en greiðslan er gerð upp í lok annar ásamt efnisgjaldi áfangans. Sonja 
fjármálastjóri sér um innheimtu. 
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Þekking 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og 

skilning á: 

• uppbyggingu grunnsniða 

• heiti sniðhluta, þráðréttu og mikilvægi 

merkinga 

• notkun grunnsniða 

• saum á einföldum flíkum 

• verklýsingum og flötum teikningum 

• saumtækni  

• efnismagni 

• vönduðum vinnubrögðum  

 

Hæfni 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni 

sem hann hefur aflað sér til að: 

• vinna sjálfstætt einfaldar sniðútfærslur út 

frá grunnsniðum 

• sauma einfaldar flíkur eftir grunnsniðum 

og eigin útfærslum 

• vinna eftir verklýsingum 

• ákveða efnismagn 

• temja sér vönduð vinnubrögð  

 

 

 

 

 

 

Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

• vinna ýmsar sniðútfærslur út frá 

grunnsniðum 

• nota heiti sniðhluta og nota merkingar 

• útfæra og sauma flíkur eftir málum 

• fara eftir verklýsingum 

• geta sett hugmyndir sínar á blað 

• leggja snið á efni þannig að þráðlína 

sé rétt og efnið nýtt 

 

 

 

Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

Áfanginn er símatsáfangi. Nemendur fá afmarkaðan tíma í hvert 
verkefni.  

 

 

 

 

 

 

 

Heiti Vægi 

Poki 10 % 

Heimapróf 10 % 

Prufa 20 % 

Snið 10 % 

Saumur 50 % 
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Kennsluvikur                       Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
6. - 8. janúar 

• Kynning á áfanganum 

• Val á verkefni 

• Taka upp snið 

• Sauma poka 

Nemendur sauma poka/tösku, 

hinn ½ tekur upp snið 

Farið yfir hvaða verkefni eru 

valin og einhver efni keypt í 

samræmi við það. 

2. vika 
11. - 15. janúar 

• Merkja poka 

• Merkja flík 

Nemendur koma með flík og 

merkja í merkivélinni. 

3. vika 
18. - 22. janúar 

• Prufa/rennilás í pils 

• Saumur 

 

4. vika 
25. - 29. janúar 

• Sniðagerðarvika  

5. vika 
1. - 5. febrúar 

• Saumur  • Heimapróf 

6. vika 
8. - 12. febrúar 

• Saumur 

• Prufa/rykking og faldur 

 

7. vika 
15. - 19. febrúar 

• Saumur 

• Klára verkefni fyrir 

miðannarmat. 

Sniðum og prufum og 

heimaprófi skilað fyrir 

miðannarmat 

8. vika 
22. – 26. febrúar 

• Saumur  

9. vika 
1. - 5. mars 

• Prufa/felulás  

10. vika 
8. - 12. mars 

• Sniðagerðarvika  

11. vika 
15. - 19. mars 

• Saumur • Heimapróf 

12. vika 
22. - 26. mars 

Páskafrí 

• Saumur  

13. vika 
6. - 9. apríl 

• Prufa/kragi  

14. vika 
12. - 16. apríl 

• Saumur  

15. vika 
19. - 23. apríl 
Sumard. fyrsti 

• Saumur  

16. vika 
26. - 30. apríl 

• Saumur  

17. vika 
3. - 6. maí 

• Frágangur  

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Katrín Sigurðardóttir 


