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Kennarar:

Harpa Kristjánsdóttir

Skóli:

Handverksskólinn

Skólastjóri:

Ragnheiður Bjarnadóttir

Áfangalýsing:
LEG1036S

Leturgröftur

Í áfanganum læra nemendur helstu undirstöðuatriði handgraftrar. Þeir fræðast um mismunandi
stafagerðir og læra að grafa einfalt letur og myndir í mjúkmálma. Nemendur læra að búa til
mismunandi gerðir ala sem eru verkfæri til handgraftrar og fræðast um notagildi þeirra og viðhald.
Fjallað er um mikilvægi þess að velja ali sem taka mið af því verkefni sem unnið er að hverju sinni
og kenndar aðferðir við að halda þeim gripum sem grafa á í vel stöðugum, í grafkúlu, byggi eða
sandpokum. Auk handgraftrar kynnast nemendur nýjustu tækni í vélgreftri. Námið byggist að mestu
leyti á verklegri vinnu þar sem áhersla er lögð á vandvirkni og sjálfstæð vinnubrögð nemenda
Um markmið, kennslubúnað og kennslufyrirkomulag vísast í námskrá. Um vikudaga og tímasetningu
innan hverrar viku vísast til stundatöflu í Innu.
Námsmat:
Matshlutar

Lýsing matshluta

Verkleg æfing 1

Lítil mynd

10%

Verkleg æfing 2

æfingarplatti

10%

Verkleg æfing 3

Nafn í tveimur mismunandi leturgerðum

10%

Verkleg æfing 4

Höfuðstafir

15%

Verkleg æfing 5

Ljóð

15%

Verkleg æfing 6

Lokamynd

30%

Annareinkunn

Frágangur, umgengni, ástundun, virkni og vinnubók.

10%

Samtals:

Vægi

100%

Annað
Allir matsþættir eru lagðir fyrir í Innu. Úrlausnum og sundurliðuðum einkunnum verður skilað í Innu
á því formi sem best hentar.
Öll verkefni og próf eru lögð fyrir og þeim skilað rafrænt á kennsluvef Innu.
Ef veikindi hindra próf og/eða skil á matsþætti á réttum tíma þarf að skila inn vottorði á skrifstofu
skólans, sjá reglur um veikindi og forföll á heimasíðu skólans.
Önnur forföll sem hindra vinnslu matsþátta þurfa að vera tilkynnt fyrirfram og samþykkt hjá kennara
til að eiga rétt á endurtöku. Það er á ábyrgð nemandans að tala sjálfur við kennarann ef hann
óskar eftir upptökuprófi vegna forfalla, áður en verkefnum/prófum er skilað til baka.
Ef nemandi skilar ekki verkefni á réttum tíma þá er einn heill í mínus fyrir hvern sólarhring, nema að
um sé að ræða vottuð veikindi.
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Áætlun:
Tímabil
Vika

Dags.

34

19.08.-25.08.

35

26.08.-01.09.

36

02.09.-08.09.

37

09.09.-15.09.

38

16.09.-22.09.

39

23.09.-29.09.

40

30.09.-06.10.

41

07.10.-13.10.

42

14.10.-20.10.

43
21.10.-27.10.

44

45

28.10.-03.11.

04.11.-10.11.

Námsefni (verklegt og bóklegt)

Heimavinna/verkefni

Vægi
matshl.
%

Kennsla hefst 20.08.

Námsmat og endurgjöf

Þriðjudagur. Kynning á leturgreftri –
skerpa ali og læra að beita þeim.
Lítil mynd
Æfingaplatti.
Lítil mynd
Æfingaplatti.
Á fimmtudegi byrjað á verklegri æfingu 3
- Tvisvar sinnum nafn nemanda, grafið
með tveimur mismunandi letrum

Skil fimmtudag 30. 10. Kl.
9.00 “Lítil mynd” og
“Æfingaplatti”

10%

Verkleg æfing 4 – Höfuðstafir.
Byrjað á - Verkleg æfing 5. Ljóð

Skil þriðjudag 6.11. kl.
9.00 Tvisvar sinnum nafn
nemanda, grafið með
tveimur mismunandi
letrum.
Skil fimmtudag 8.11. kl.
9.00 Höfuðstafir

10%

Skil fimmtudaginn 15.11 kl.
12.00 “ljóð” og “lokamynd.
Frágangur, umgengni,
ástundun, virkni og
vinnubók

15%
30%
10%

46

11.11.-17.11.

47

18.11.-24.11.

48

25.11.-01.12.

49

02.12.-08.12.

50

09.12.-15.12.

Námsmat og endurgjöf

51

16.12.-22.12.

Námsmat/endurgjöf og birting einkunna mánudaginn
17.12.

Verkleg æfing 5 -. Ljóð
Verkleg æfing 6 – lokamynd
Frágangur og þrif á stofu

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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