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Gunnar Kjartansson

Áfangalýsing:
VTD2VD05AB

Dúk- og plötulögn á mismunandi einfalda fleti + undirvinna

Í áfanganum er farið yfir undirbúning á eldri gólfum fyrir gólfefnalögn s.s. afrif á eldri
gólfefnum, uppleysingu á lími o.fl. Gerð er grein fyrir vinnubrögðum, áhöldum og tækjum við
spörtlun á gólfum og veggjum með áherslu á öryggismál og heilsuvernd. Komið inn á
spörtlun á mismunandi gerðir
gólfa, skoðun og mat og varúðarráðstafanir. Kennslan er bæði bókleg og verkleg þar sem
lögð er áhersla á grunnþekkingaratriði og sýnikennslu.
Í áfanganum læra nemendur að leggja einfaldari lögn á dúkum og plötum á gólf og stiga í
þurrum rýmum innanhúss. Þeir læra um undirbúning fyrir lagningu, mat á undirlagi,
viðgerðir, spörtlun og þéttingu. Farið er yfir bæði hefðbundnar lagningaáætlanir fyrir dúka,
mismunandi límingu, frágang á samskeytum og við veggi. Nemendur læra að fræsa og sjóða
saman.
Í áfanganum læra nemendur um einfaldari lagningu gólf‐ og veggdúka úr vínylefnum í
votrými. Með votrými er bæði átt við rými þar sem vatn liggur stöðugt og þar sem mikill
loftraki er. Um er að ræða t.d. bað‐ og þvottaherbergi í íbúðarhúsnæði og vinnslusali
matvælafyrirtækja. Komið er inn á hefðbundinn undirbúning dúkalagningar og vegg‐ og lofta
lagnir á rúlluefni.
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

Afrif, grunnun, spörslun, og pappírslögn á verkefnum

10%

Verkefni 2

Samanstendur af mörgum matsþáttum: s.s. veggfóðrun, dúklögn,
þvottakantur, stiganef suða, listalögn o.fl.
Hver matsþáttur hefur sama vægi lokamati verkefnisins

30%

Verkefni 3

Votrýmis-verkefni: Gólf og veggir, matsþættir samanstanda af
húlkíllsfrágangi, frágang við klósettsstút, frágangur á út- og
innhornum, spörtlun út brún á húlkíl, frágangur á veggdúk og suðu

25%

Verkefni 4

Þurrrýmis-verkefni: Vinyldúkur: Húllkíll metin og skurður upp að
lista, út-og innhorn og frágangur þeirra

20%

Verkefni 5

Veggfóðrun: Allur undirbúningur og vinnubrögð metinn

15%

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.
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Áætlun:
Tímabil
Vika

Námsefni (verklegt og bóklegt)

Heimavinna/verkefni

Dags.
Kynning og undirbúningur hafinn.

Vægi
matshl.
%

10%

Dúkar og veggefni rifin af verkefnum og
þau spörsluð og slípuð. (3-4 verkefni
2
til
7

06.01.-16.2

Dúkar og veggefni rifin af verkefnum og
þau spörsluð og slípuð. (3-4 verkefni
Stigamótel fyrri útfærsla

30%

Dúklögn og veggfóðrun á lítið stigamótíf
með 3 tröppum, frágengið með
þvottakanti, stigakjálkum, sökklum og
plastlistum, plastnefi á eitt þrep

25%

7

10.02.-16.02.

Þurrrýmisverkefni:
Annarsvegar: Vínyldúkur settur upp í
húlkíl og feldur upp að lista. 3 innhorn og
3 úthorn sem eru soðin..
Hinsvegar: Línoleumdúkur beygður yfir
brúnir og brúnin soðin ásamt úthorni

8

17.02.-23.02.

Vetrarfrí hefst 22.02.

9

24.02.-02.03.

Vetrarfríi lýkur 26.02.

03.03.-16.03.

Þurrrýmisverkefni:
Annarsvegar: Vínyldúkur settur upp í
húlkíl og feldur upp að lista. 3 innhorn og
3 úthorn sem eru soðin..
Hinsvegar: Línoleumdúkur beygður yfir
brúnir og brúnin soðin ásamt úthorni

17.03.-13.04.

Veggir á kennsluverkefni veggfóðraðir:
Veggfóður rifið af og veggir undirbúnir.
Veggirnir slípaðir og síðan veggfóðrað.
(samhliða farið yfir kennslubók)

16

14.04.-20.04.

Páskafrí

17

21.04.-27.04.

Páskafrí – Kennsla hefst 24.04

18
Til
19

28.4.-11.05.

Lokafrágangur á verkefnin og þau
yfirfarin og bónuð. Gerðar ýmsar
suðuæfingar

20

12.05.-18.05.

10
Til
11
12
Til
15

Námsmat/endurgjöf. Birting lokaeinkunnar mánudaginn
20.05.

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

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

Annað,
t.d. öryggisbúnaður

Heyrnarhlífar
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