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Kennarar:

Helga Bjartmars Arnardóttir ( HBJ)

Skóli:

Handverksskólinn – Hár

Skólastjóri:

Ragnheiður Bjarnadóttir (RAB)

Áfangalýsing:
HDAM3FB03(CH)
HLIT3FB03(FH)

Dömuklipping og litur

Nemandinn nýtir sér áunna færni frá fyrri stigum námsins til að efla fagmennsku og sjálfstæð
vinnubrögð við hönnun og framkvæmd á klippingu. Hann öðlast færni í að greina möguleika og
ráðleggja viðskiptavini um val á klippingu með hliðsjón af líffræðilegum þáttum og þeim
tískustraumum sem eru ráðandi í samfélaginu hverju sinni. Nemandinn þjálfast í hraða og tækni við
margbreytilegar klippingar og styrkist enn frekar í fagmannlegri framkomu, samskiptum, tjáningu,
gerð verklýsinga.
Nemandinn nýtir sér áunna færni frá fyrri stigum námsins til að efla fagmennsku og sjálfstæð
vinnubrögð við hönnun og framkvæmd hárlitunar. Hann öðlast færni í að greina möguleika og
ráðleggja viðskiptavini um val á hárlit með hliðsjón af líffræðilegum þáttum og þeim tískustraumum
sem eru ráðandi í samfélaginu hverju sinni. Nemandinn þjálfast í hraða og tækni við margbreytilegar
litunaraðferðir og styrkist í fagmannlegri framkomu, samskiptum, tjáningu, gerð verklýsinga,
spjaldskrár og umgengni við vinnuumhverfið sitt.
Um markmið, kennslubúnað og kennslufyrirkomulag vísast í námskrá. Um vikudaga og tímasetningu
innan hverrar viku vísast til stundatöflu í Innu.
Námsmat:
Matshlutar

Lýsing matshluta

Vægi

HDAM3FB03(CH)
Skilaverkefni 1

Konudagur dömuklippingar

10%

Hlutapróf 1

Tískulína dömu, klipping eftir ljósmynd.

10%

Skilaverkefni 2

Stofudagur fjáröflun fyrir sýningu Dömu klp

15%

Skilaverkefni 3

Verklýsingar dömuklp, pivot point formin 3 mismunandi klp.

10%

Hlutapróf 2

Dömuklipping –blönduð form Lykilsmatsþáttur

30%

Hlutapróf 3

Sýningarmódel í dömuklippingu

15%

Samtals:

100%

HLIT3FB03(FH)
Hlutapróf 4

Litur eftir ljósmynd

20%

Skilaverkefni 4

Stofudagur fjáröflun fyrir sýningu Dömu lit

15%

Skilaverkefni 5

Verklýsingar dömu í lit 3 mismunandi

10%

Hlutapróf 5

Háralitun dömu – litatækni Lykilmatsþáttur

30%

Hlutapróf 6

Sýningarmódel í lit dömu

25%

Samtals:
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Annað
Allir matsþættir eru lagðir fyrir í Innu. Úrlausnum og sundurliðuðum einkunnum verður skilað í Innu
á því formi sem best hentar.

Ef veikindi hindra vinnslu matsþátta, þarf að skila inn vottorði á skrifstofu skólans til að eiga rétt á
endurtöku þeirra. Önnur forföll sem hindra vinnslu matsþátta þurfa að vera tilkynnt fyrirfram og
samþykkt hjá kennara til að eiga rétt á endurtöku. Leyfilegt er að taka upp einn matsþátt fyrir
miðannarmat og annan eftir miðannarmat í samráði við kennara.
Ef nemandi skilar ekki verkefni á réttum tíma þá dregst einn heill frá einkunn ef skilað er innan viku
frá skilafresti. Tveir heilir dragast frá ef skilað er innan tveggja vikna frá skilafresti. Eftir tvær vikur þá
lokast fyrir skil á verkefnum.

Nemendur þurfa að ljúka lykilmatsþáttum með lágmarkseinkunn 4 til að standast
áfangann. Aðrar einkunnir áfangans reiknast ekki til lokaeinkunnar ef lykilmatsþætti er ekki
náð. Nái nemandi ekki lágmarkseinkunn verður boðið upp á eina endurtöku á
lykilmatsþætti í samráði við kennara

Áætlun:
Tímabil

Námsefni (verklegt og bóklegt)

Vika

Dags.

34

19.08.-25.08.

Kynning á önn, lit og skipulagning. Nálgast
námsgögn. Finna módel.

35

26.08.-01.09.

Dömuklipping og litur, Módel.

36

02.09.-08.09.

KONUDAGUR stutt hár klipping.

37

09.09.-15.09.

Dömuklipping og litur, Módel.

38

16.09.-22.09.

Dömuklipping/litur og verklýsing. Módel.

39

23.09.-29.09.

Dömuklipping og frágangur, módel, klp og
litur eftir ljósmynd tískulína Hlutapróf 1 og 4

40

30.09.-06.10.

Stofudagur fjáröflun fyrir sýningu.

41

07.10.-13.10.

Námsmat og endurgjöf

Sýna kennara framvindu verklýsingarmöppu.

42

14.10.-20.10.

Dömuklipping og litur, Módel.

43

21.10.-27.10.

Dömuklipping og litur, Módel.

44

28.10.-03.11.

Undirbúningur fyrir sýningu. Dömuklipping
og litur. Sýningarvika.
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Heimavinna/verkefni

Vægi
matshl.
%

Skilaverkefni 1

10%

Hlutapróf 1 klp dömu
Hlutapróf 4 lit dömu

20%
20%

Skilaverkefni 2 klp dömu
Skilaverkefni 4 lit dömu

15%
15%

Lita og klp verklýsingar
partur af skilaverkefni 3 og
5

Hlutapróf 3 klp dömu
Hlutapróf 6 litur dömu

15%
25%
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45

04.11.-10.11.

Dömuklipping og litur, Módel. Laga eftir
sýningu.

46

11.11.-17.11.

Dömuklipping og litur, Módel.

18.11.-24.11.

Undirbúningur fyrir próf. Litur ákveðinn og
tekinn frá, verklýsing undirbúin fyrir lit og
klippingu. Mæta með prófmódel.

25.11.-01.12.

Hlutapróf 2
Hópnum verður skipt upp
Hlutapróf 5
Hópur 1
Hópur 2 vinnur verkefni frá kennara.

47

48

49

Hlutapróf 2
02.12.-08.12.

Hlutapróf 2 klp dömu
Hlutapróf 5 litur dömu

Hópnum verður skipt upp

Hlutapróf 5
Hópur 2
Hópur 1 vinnur verkefni frá kennara.

50

09.12.-15.12.

Skil á öllum verklýsingum. Verkþáttum.
(verklýsingarmöppu/ljósmyndir)

51

16.12.-22.12.

Námsmat/endurgjöf og birting einkunna mánudaginn
17.12.

Skilaverkefni 3
Skilaverkefni 5

Athugið: Með vikunúmeri er átt við vikur ársins (eins og á dagatalinu)

1.1
Námsgögn

30%
30%

Upplýsingar um námsgögn er að finna í Innu.
Æskilegt er að nemendur séu með fartölvu.

Annað,
t.d. öryggisbúnaður
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10%
10%

