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

Námsefni Pivot Point, kennslubókin Hársnyrting undirstöðuatriði og verkefnabók, 
DVD kennsludiskar, ljósrit, verklýsingarblöð, trélitir og fleira 

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 permanent efna. 
Kynntar eru leiðir til sjálfbærni í hársnyrtiiðn 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 

 
Í þessum áfanga er lokakönnun sem gildir 50% á móti vetrareinkunn sem 
gildir 50%. 
Til að ná áfanga þarf að ná 4,6 úr lokakönnun  til að fá vetrareinkunn metna 

Símatsáfangi  ☒ Lokapróf  ☐ Sleppikerfi  ☐ 

 Heiti Vægi 
mat 1 Kafli 4.1 Efni 20% 
mat 2 Litafræði 10%  
mat 3 Kenningar um hárið kafli 6.1 10% 
mat 4 Hársjúdómar kafli 6.2 20% 
mat 5 Ferilskrá kafli 5.2        10% 
mat 6 Ritgerð bygging hársins 30% 
Samtals Iðnfræði  Vinnu-Vetrareinkunn 

 
100%  

Vetrareinkunn Gildir 50% 50% 
Lokapróf 
IÐNF2GB04 

Lokapróf gildir 50% 50% 
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Reglur áfanga 
Notkun á snjallsímum er ekki leyfileg í tímum nema með leyfi kennara. 

Verkfæri og áhöld sem nemendur þurfa ávallt að hafa í tímum er 
skaftgreiða, gaffalgreiða, bylgjugreiður, burstar, slá og úðabrúsi. 

 

Annað sem kennari 
vill láta koma fram 

• Slökkt skal vera á farsímum í kennslustund 
• Verkfæri sem nemendur þurfa ávalt að hafa í tímum: 

kennslubækurnar,skriffæri, tréliti og tölvu þegar við á. 
  

   Með  fyrirvara um að kennsluáætlun geti breyst sérstaklega með tillits        
til ástandsins í þjóðfélaginu á tímum Covid 19 
 

 
 

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 permanent efni og nota þau hjálpargögn sem bjóðast. 
• beita líkamanum rétt við vinnu sína. 
• gera ferilskrá til atvinnuleitar. 
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Vinnuáætlun - Símat 
Tímasókn 15 vikur x 3 klst. 45 klst. 
Undirbúningur f. tíma 15 vikur x 3 tímar x 20 mín 15 klst. 
Undirbúningur f. kannanir 5 x 2 klst. 10 klst. 
Ritgerðir og  verkefni 8 klst. 8 klst. 
Undirbúningur fyrir próf 8 klst. 8 klst. 
Alls  86 klst. = 4fein* 

 
 

Kennsluvikur Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
10. - 14. janúar 

Kynning á verkefnum annarinnar 
Iðnfæði,sjálfsmat og perm bóklegt 
Blástursæfingar 
Klípur m/hliðarskiptingu 
Perm og vökvi settur í miðjutopp þurrkað með 
dreifara 
Dömublástur stutt hár, fléttur 
Klippa solid á herragínu (Cole) 
Aflitun á stuttum herrahnakka, crasy color  og flái 
Perm bóklegt 

 

2. vika 
17. – 21. janúar 

Mat 1 dagreiðsla 
Blautbylgjur m/hliðarskiptingu 
Sléttperm m/efni í miðjutopp og blástur 
m/bursta. 
Solid klipping í módel hárþvottur og frágangur 
1.módel í blæstri stutt hár 
Þvo og þurrka hvor annarri 
Hár skoðað í smásjá og Ph-mælt (efnafræðistofa) 

Mat 1 daggreiðsla 
Mat 1 solid í 1. 
módel 
Mat 1 perm 
bóklegt 
Módel í bls 

3. vika 
24. – 28. Janúar 

Forvarnarvika gegn 
einelti 

1.Módel í dagreiðslu 
Permanent upprúll 1 tímataka 70 mín 
Kynning á hársveinafélaginu og ferilmöppum 
Herraklipping og spaðastrípur í ½ hár  
Moodboard/tíska og litafræði, kafli 4.1 
Lita lokka 

1.Módel 
dagreiðsla 
 

4. vika 
31. jan. – 4. febrúar 

Mat -blautbylgjur 
Krulla og uppgreiðslur í sítt hár. 
1. Módel háralitun 3.feb 
Vinnubók/ferilskrá. 
Þemaverkefni lagt fyrir 
Perm svampar settir í gínuhaus 

Mat 2 blautbylgjur 
Mat 1 og 1.Módel í 
háralit  

5. vika 
7. – 11. febrúar 

Mat-klípur með hliðarskiptingu 
1.Módel í permanenti 
Herraformblástur m/krullujárni 
Herralitur og formklipping/model 
Þemagreiðsla æfð og útfærð 

Mat 3 Klípur 
1. Módel perm 
Mat 2  og 2. Módel 
herraklipping og 
strípur 

6. vika 
14. – 18. febrúar 

2. Módel í dagreiðslu  
Mat  perm- upprúll 2 
Spaðastrípur, klippingar, blástur 
Æfa greiðslu,hárskraut og fl vegan þemaverkefnis 

2. Módel 
dagreiðsla 
Mat 2 perm 
Iðnfræði próf 
litafræði 
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7. vika 
21. – 25. febrúar 

Mat-dagreiðsla með ½ hring í topp 
Litur í ½ hár frjálst, klipping og frágangur 
2. Módel í blástur stutt hár 
Þemaverk unnið og hárskraut 
Iðnfr. kafli 6.2  
Próf kafli 6.1  

Mat 4  daggr 
2. Módel blástur 
Mat 2 litun í ½ hár 
Mat 3-klipp 
blönduð form í ½ 
hár m/lit 
IÐNF-próf kafli 6.1 

8. vika 
28. feb. – 4. mars 

Stoðdagur 28.feb 
Mat-formblástur herra 
Mat-perm upprúll 3 
Formklipping og formblástur 
Vinnubók og þemaverkefni, hárskraut  

Stoðdagur 28.feb 
Mat 3 perm 
upprúll 3 
IÐNF-próf kafli.6.2 
Mat 5 formblástur 

9. vika 
7. – 11. mars 

3. Módel í dagreiðslu 
Herraklipping á bls. 278 og verklýsing 
2. Módel í háralitun og sléttun 
Þemaverkefni kynnt iðnfr og iðnteik 
Iðnfæði: kynning á ritgerð um uppbyggingu 
hársins   

3. Módel daggr. 
2. módel í 
háralitun 

10. vika 
14. – 18. mars 

Jafningjamat-perm upprúll 2  
Stílhönnun kafli 7.1  
Unnið í ritgerð um uppbyggingu hársins 

Mat 4 perm-
jafningja 

11. vika 
21. – 25. mars 

Herralitun og herraklipping  
Blástur herra formblástur 
kafli 5.3, grænn hársnyrtir 
Starfshlaup 
2. módel permanent 

IÐNF- próf kafli 7.1 
Iðnfræði próf klafli 
5.3 
2. módel 
permanent 

12. vika 
28. – 31. mars 

Undirbúningur fyrir lokamat.  
Mat perm upprúll 3 
Mat dömuklipping 3 form, litur og tækni 
Æfingar og undirbúningur fyrir lokamat 

Mat 5-perm 
upprúll 3 
Mat dömuklipping 
3 form 
Mat 3 litur og 
tækni 
 

13. vika 
4. – 8. Apríl 

Starfshlaup 8. apríl? 
Páskafrí 9. – 18. apríl 

Lokamat í flestum verkþáttum 
Skila ritgerð um byggingu hársins 
Upprifjun fyrir  Lokakönnun í  iðnfræði. 
Skil á verklýsingamöppu 
Heimsókn í Tækniskólann og heildsölu 
3.módel í bls stutt hár 

Mat 6 
Dömublástur 
Iðnfræði upprifjun 
fyrir lokakönnun 
3.módel í bls 

14. vika 
19. – 22. apríl 

Lokakönnun í iðnfræði 
Lokaskil og frágangur  
Sumardagurinn 1. er 21.apríl 

Lokakönnun iðnfr. 
22.apríl 

15. vika 
25. – 29. apríl 

Þrif og frágangur  
Stoðdagar 

 

16. vika 
2. – 6. maí 

Stoðdagur 
Lokaskil 
Þrif og frágangur  

 

 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Ásdís Björk Pálmadóttir 


