
Náms- og kennsluáætlun – Vorönn 2021 

 

HPEM2GC02 

Kennari Ásdís Björk Pálmadóttir, asdis.palmadottir@fss.is  

Viðtalstími Mánudaga kl 13:10 – 13:50 í síma: 861 4707 

Kennsluefni Pivot Point, kennslubókin Texture, DVD kennsludiskar, ljósrit, 
verklýsingarblöð og fleira 

Áfangalýsing Nemandi fær þjálfun og öðlast leikni í hönnun og ísetningu á 

permanenti miðað við fyrirhugaða útkomu.  

Kennd er greining hárs og meðferð ýmissa tegunda af 

permanentefnum.  

Unnið er áfram með verklýsingar.  

Kynnt eru grunnatriði varanlegrar sléttunar og mikilvæg atriði við 

þjónustu permanents og sléttunar. Unnið er bæði með æfingahöfuð 

og módel. 
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Vinnuáætlun 

Tímasókn 15 vikur x 2 klst. 30 klst. 

Undirbúningur f. tíma 15 vikur x 2 tímar x 20 mín 10 klst. 

Alls  40 klst. = 2 fein*  

*Viðmið um fjölda eininga 

Einingar Tímafjöldi í vinnu 
meðalnemanda í áfanga 

1 fein 18 - 24 klst. 

2 fein 36 - 48 klst. 

3 fein 54 - 72 klst. 

4 fein 72 - 96 klst. 

5 fein 90 – 120 klst. 



Þekking 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og 

skilning á:   

• útfærslu permanents samkvæmt 

verklýsingu og óskum viðskiptavina.  

• ýmsum gerðum permanentsefna sem 

unnið er með.  

• vali á spólugerð með hliðsjón af 

útkomu. 

 

Hæfni 

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu 

þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til 

að: 

• ráðleggja um val og meðhöndlun á 

permanent efnum. 

• greina ástand hárs og velja efni með 

hliðsjón af því. 

• meðhöndla hárið á viðeigandi hátt fyrir 

og eftir meðferð. 

 

 Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:  

• gera verklýsingar og spjaldskrár.  

• framkvæma mismunandi upprúll fyrir 

permanent með tilliti til útkomu.  

• setja permanent í ýmsar síddir af hári 

með ólíkum aðferðum.  

• greina hár og velja viðeigandi efni 

samkvæmt því. 

  

 

 

Námsmat og 
vægi 
námsmatsþátta 

• Í verknámi er 100% skyldumæting. 

• Raunmæting þarf að vera 80% ef hún fer undir það lækkar 
lokaeinkunn um einn heilan. 

• Þetta er símatsáfangi sem kenndur er í flæði. Hann inniheldur  
fjóra undiráfanga. 

• Ná þarf hverjum undiráfanga með lágmarkseinkunninni 4,5 

• Þar sem kennslustundir eru fullskipaðar gefst ekki svigrúm til auka 
stunda fyrir námsmat og/eða próf. 

 

 

           

 
                                              Ásdís Björk Pálmadóttir 

Reglur áfanga 
• Slökkt skal vera á farsímum í kennslustund 

• Verkfæri sem nemendur þurfa ávalt að hafa í tímum: 
Skaft, gaffal, bylgjugreiður, burstar, slá og úðabrúsi.  
 

 

Annað sem 
kennari vill láta 
koma fram 

• Með fyrirvara á að kennsluáætlun getur breyst. 

• Með von um gott samstarf 


