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Viðtalstími 

Þriðjudaga kl. 11:55 – 12:35 í síma 861 - 4707  

Námsefni Pivot Point  LAB, kennslubókin Scupture, DVD kennsludiskar, ljósrit, 
verklýsingarblöð og fleira 

Áfangalýsing 

Nemandinn fær þjálfun í klippingum á æfingahöfði, öðlast grunnþekkingu á 
formklippingu herra og aukna þekkingu á jafnsíðu formi, fláa, auknum 
styttum, jöfnum styttum og þynningu. 
Kynnt er vinna með klippivélum með mismunandi kömbum og mismunandi 
aðferðir við þynningu í hári.  
Nemandinn dýpkar skilning sinn og færni í gerð verklýsinga og nýtingu 
þeirra 

 

 

Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

Í verknámi er 100% skyldumæting.  
Raunmætin þarf að vera 80% ef hún fer undir það lækkar lokaeinkunn um 
einn heilan.   
Mæti nemandi ekki í áætlaðan námsmats- og prófatíma fær hann 
einkunnina 0 í því mati/prófi sem ekki er mætt í hvort sem er vegna 
veikinda eða annarra fjarvista nemendur útvega sjálfir módel annars er 
einkunnin 0. 
 

Símatsáfangi  ☒ Lokapróf  ☐ Sleppikerfi  ☐ 

 Heiti Vægi 
Klippimat 1 Módel jafnsítt form        25% 
Klippimat 2 Stuttur dömuflái       25% 

Klippimat 3 Klipping, blönduð form flái og auknar styttur 25% 
Klippimat 4 Herra formklipping 25% 
   
 Klipping Samtals  100% 

 

Annað sem kennari 
vill láta koma fram 

 
Í verknámi er 100% skyldumæting 
Raunmæting þarf að vera 80% ef hún fer undir það lækkar lokaeinkunn um 
einn heilan. 
Þar sem kennslustundir eru fullnýttar gefst ekki svigrúm til auka stunda fyrir 
mat og/eða próf.  
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Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Með  fyrirvara um að kennsluáætlun geti breyst á milli daga 
 

 

Þekking Leikni 

 
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og 
skilning á: 

• ýmsum hugtökum sem tengjast 
klippingum. 

• notkun og umhirðu klippivéla. 
• notkun og gerð verklýsinga  

 
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:  

• klippa hnakka og hliðartopp snöggt með vél 
og skærum. 

• klippa formklippingu á æfingahöfði 
samkvæmt kennslukerfi. 

• klippa dömu- og herraklippingar samkvæmt 
verklýsingu á æfingahöfði. 

• gera verklýsingar fyrir dömu og 
herraklippingar 

  

Hæfni 

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

• beita greiðum, skærum, þynningarskærum, hnífum og klippivél með skiptanlegum 
kömbum.  

• gera verklýsingar.  
• geta séð fyrir sér form í klippingum 

 
 

 

Vinnuáætlun - símat 
Tímasókn 16 vikur x 2 klst. 32 klst. 
Undirbúningur f. tíma 16 vikur x 2 tímar x 20 mín 11 klst. 
Módel vinna 16 vikur x 2 tímar x 30 mín 16 klst 
Alls  59 klst = 3 fein* 

 

 

 

 

 


