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Kennarar:

Hafdís Grétarsdóttir (HAG) Helga Rakel Þorgilsdóttir (HRT)

Skóli:

Handverksskólinn - Hár

Skólastjóri:

Ragnheiður Bjarnadóttir (RAB)

Áfangalýsing:

IÐNF3FB03EH

Iðnfræði 6

Farið er í ýmsa hagnýta hluti sem tengjast starfinu t.d. grunnþætti er varða starfsánægju,
starfshvatningu, starfsmannaviðtöl, mun á launþega og verktaka og hvernig brugðist er við erfiðum
viðskiptavinum. Ennfremur er farið í almenna upprifjun til undirbúnings fyrir bóklegt sveinspróf. Kynnt
notkun og umhirða hárkolla, hártoppa og hárlenginga. Nemendur framkvæma lokaverkefni sem
endurspeglar námið í heild. Nemendur læra samvinnu við aðrar fagstéttir og vinna að undirbúningi
og frágangi lokaverkefnis sem tengist t.d. ljósmyndun og/eða hársýningu í samvinnu við aðrar
fagaðila innan skólans og utan.
Um markmið, kennslubúnað og kennslufyrirkomulag vísast í námskrá. Um vikudaga og tímasetningu
innan hverrar viku vísast til stundatöflu í Innu.
Námsmat:
Matshlutar

Lýsing matshluta

Verkefni 1

Þema, hugmyndavinna

Verkefni 2

moodbord

10%

Verkefni 3

módelblöð

10%

Verkefni 4

Jafningjamat

10%

Verkefni 5

sýning

25%

Verkefni 6

Lokaverkefni vinnubók(portfoilio)

20%

Próf

Fagbóklegt próf

20%

Samtals:

Vægi
5%

100%

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 á fyrir
miðannarmat og einn 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.
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Áætlun:
Tímabil
Vika

Námsefni (verklegt og bóklegt)

Heimavinna/verkefni

Dags.
Kennsla hefst 20.08.

34
19.08.-25.08.

Kynning á önninni Valdi kemur í
heimsókn. Dagsetning á sýningu og
uppbyggging hennar, samstarfsaðilar

26.08.-01.09.

Undirbúningur fyrir sýningu
Þema, hugmyndavinna
Vinnubók um sýningu (portfoilio)
finna sér aðila til aðstoðar

35

Vægi
matshl.
%

Samfélagsmiðlar, módel,
þema, samstarfsaðillar,
Boðskort bæklingur,
verkefnalisti, ábyrgðir,
ljósmyndara
Þema, hugmyndavinna,
bæklingur

36

02.09.-08.09.

Sveinafélagið, verktaki, launþegi eða
stólaleiga?

37

09.09.-15.09.

Starfsframi / starfsánægja

Verkefni 1 Þema,
hugmyndavinna,

5%

38

16.09.-22.09.

Undirbúningur fyrir sýningu, myndataka,
bæklingur

Verkefni 2 Moodbord,

10%

39

23.09.-29.09.

Undirbúningur fyrir sýningu

40

30.09.-06.10.

Undirbúningur fyrir sýningu,módel

41

07.10.-13.10.

Námsmat og endurgjöf

Verkefni 3 skilað
Módelblöð,make up

10%

42

14.10.-20.10.

Undirbúningur fyrir sýningu, lausir endar
hnýttir. Kynna sýninguna fyrir
samstarfsnemendum, fara inn í
iðnfræðina

43

21.10.-27.10.

Undirbúningur fyrir sýningu, yfirferð á
stöðu,

44

28.10.-03.11.

Sýningar vika

Módel vinna,sýning

25%

45

04.11.-10.11.

Samantekt eftir sýningu, vinnubók um
sýningu

Verkefni 4 jafningjamat

10%

46

11.11.-17.11.

Bóklegt undirbúningur fyrir sveinspróf

47

18.11.-24.11.

Bóklegt undirbúningur fyrir sveinspróf

48

25.11.-01.12.

Bóklegt undirbúningur fyrir sveinspróf

próf

20%

Kynning á vinnubók fyrir samnemendum

Kynning á
vinnubók(portfoilio)

Námsmat og endurgjöf

Verkefni 6 Lokaverkefni
Vinnubók (portfoilio)skilað

49

02.12.-08.12.

50

09.12.-15.12.

51

16.12.-22.12.

Námsmat/endurgjöf og birting einkunna mánudaginn
17.12.

Athugið: Með vikunúmeri er átt við vikur ársins (eins og á dagatalinu)
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1.1
Námsgögn

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

Annað,
t.d. öryggisbúnaður
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