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Tækniskólinn
HRT1024
Námsáætlun vor 2019

Kennarar:

Böðvar Ingi Guðbjartsson (BOG)

Skóli:

Byggingatækniskólinn

Skólastjóri:

Gunnar Kjartansson (gkj)

Áfangalýsing:
HRT1024

Hreinlætistæki

Farið yfir helstu hreinlætis- og þvottatæki sem notuð eru á heimilum, stofnunum og
vinnustöðum, hvernig á að tengja þau og festa, hvaða ráðstafanir þarf að gera við tengingu
þeirra til að koma í veg fyrir vatnsskaða. Blöndunartæki, bæði handvirk og sjálfvirk eru kynnt,
þau síðarnefndu eru tekin sundur og sett saman til að kynna virkni þeirra. Ýmis sértæki kynnt s.
s. sorpkvarnir við eldhúsvaska, dælur við salernisskálar og þvottavélar. Nemandinn fær innsýn í
uppsetningu og tengingu á heitum pottum og rækilega er farið yfir hvernig þær tengingar eiga
að vera til að öryggi sé tryggt. Áhersla er lögð á að leiðbeiningar með tækjum séu lesnar
vandlega áður en tæki eru tengd og gangsett.

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

Könnun 1

Skriflegt próf úr efni áfangans.

20%

Könnun 2

Setja upp sturtu.

20%

Könnun 3

Setja handlaug í borð, kítta og blöndunartæki.

20%

Könnun 4

Setja upp upphengt WC, skál og sturtuhnapp.

20%

Könnun 5

Skriflegt próf úr efni áfangans.

20%

Samtals:

100%

Annað
Allir matsþættir eru lagðir fyrir í Innu. Úrlausnum og sundurliðuðum einkunnum verður skilað í Innu
á því formi sem best hentar.
Kennslufyrirkomulag.
Ef veikindi hindra vinnslu matsþátta þá 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.
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Áætlun:
Tímabil

Námsefni (verklegt og bóklegt)

Vika

Dags.

2

06.01.-12.01.

Kennsla hefst 07.01.

3

13.01.-19.01.

Sturta / blöndunartæki.

4

20.01.-26.01.

Sturtubotnar / sturtuklefar / gólfniðurföll.

5

27.01.-02.02.

Baðkar / blöndunartæki.

6

03.02.-09.02.

Baðkar. Hljóðeinangrun. Vatnslásar.

7

10.02.-16.02.

Handlaug / blöndunartæki.

8

17.02.-23.02.

Vetrarfrí hefst 22.02.

9

24.02.-02.03.

Vetrarfríi lýkur 26.02. Handlaug á vegg / vatnslásar.

10

03.03.-09.03.

Eldhúsvaskur. Uppþvottavél.

11

10.03.-16.03.

Skolvaskur. Þvottavél.

12

17.03.-23.03.

Heitur pottur. Sitlaugar. Pottastýringar.

13

24.03.-30.03.

Frágangur lagna við þrifatæki / aðgengi.

14

31.03.-06.04.

WC grind / upphengt WC.

15

07.04.-13.04.

Vatnssalerni í gólf / vegg.

16

14.04.-20.04.

Páskafrí

17

21.04.-27.04.

Páskafrí – Kennsla hefst 24.04 WC skálar / setur.

18

28.04.-04.05.

19

05.05.-11.05.

Votrými / kíttun / umhverfið / loftun.
Gegnumstreymisgólfniðurfall / niðurföll.

20

12.05.-18.05.

Heimavinna/verkefni

Vægi
matshl.
%

Könnun 1

20%

Könnun 2

20%

Könnun 3

20%

Könnun 4

20%

Könnun 5

20%

Námsmat/endurgjöf. Birting lokaeinkunnar mánudaginn
20.05.

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

1.1
Námsgögn

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

Annað,
t.d. öryggisbúnaður

Vinnuföt, öryggisskór og hlífðargleraugu – SKYLDA!
Ekki er leyfilegt að vera inni á verkstæði ef öryggiskröfum er ekki fylgt eftir.
Nemendur komi sjálfir með helstu handverkfæri.
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