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Kennarar:

Halla Bogadóttir (HBO)

Skóli:

Handverksskólinn

Skólastjóri:

Ragnheiður Bjarnadóttir

Áfangalýsing:
VGS4048S

Verkleg gull- og silfursmíði

Nemendur eru þjálfaðir í að vinna að fjölbreyttari og flóknari verkefnum en þeir hafa áður fengist við.
Leitast er við að velja verkefni sem innihalda mismunandi verkþætti sem kalla á þjálfun í
samþættingu ólíkra efna og útfærslna. Æskilegt er að nemendur vinni skartgripi úr gulli í þessum
áfanga og því brýnt að þeir læri að reikna út nákvæma efnisþörf og þjálfist í að hámarka
efnisnýtingu. Mikil áhersla er lögð á þjálfun nemenda í sjálfstæðum vinnubrögðum, þar sem fínleiki
og nákvæmni er höfð í fyrirrúmi og að nemendur leiti einföldustu leiða við úrlausn verkefna.
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

Ferhyrnd næla

20%

Verkleg æfing 2

Lágmynd næla

25%

Verkleg æfing 3

Nælufesting

10%

Verkleg æfing 4

Kúla fyrir hring

25%

Verkleg æfing 5

Hringur fyrir kúlu

20%

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.
Ef veikindi hindra próf á réttum tíma þá skal nemandi hafa samband við kennara með tölvupósti og láta vita til að eiga rétt á
endurtöku prófa. Þá 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 dregst einn heill frá einkunn ef skilað er innan tveggja sólarhringa en 2 heilir
eftir það. Viku eftir settan skiladag rennur út möguleiki nemenda að skila nema um vottuð veikindi sé að ræða.
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Áætlun:
Tímabil

Námsefni (verklegt og bóklegt)

Vika

Dags.

2

06.01.-12.01.

3

13.01.-19.01.

4

20.01.-26.01.

5

27.01.-02.02.

6

03.02.-09.02.

7

10.02.-16.02.

8

17.02.-23.02.

Vetrarfrí hefst 22.02.

9

24.02.-02.03.

Vetrarfríi lýkur 26.02.

10

03.03.-09.03.

11

10.03.-16.03.

Ferhyrnd næla- skil miðvd.14.mars kl
11:00 Byrjað á Lágmynd næla æfing 2

13

24.03.-30.03.

Æfing 2 Lágmynd-næla, Æfing 3

14

31.03.-06.04.

Skil á æfingu 2 og 3 Mánudag kl 13:00
Æfing 4 og 5

17
18

07.04.-13.04.

Æfing 4 og 5. Farið yfir smíði á Hring en
áfram unnið að æfingu 4.

14.04.-20.04.

Páskafrí

21.04.-27.04.

28.04.-04.05.

19

05.05.-11.05.

20

12.05.-18.05.

Skil á æfingu 1

20%

Skil á æfingu 2
Skil á æfingu 3

25%
10%

Skil á æfingu 4

25%

Lokaskil á æfingu 4 og 5

20%

Áfanginn hefst mánudaginn 11.mars kl
11.45 á æfingu 1. Ferhyrnd næla

17.03.-23.03.

16

Vægi
matshl.
%

Kennsla hefst 07.01.

12

15

Heimavinna/verkefni

Páskafrí – Kennsla hefst 24.04

Skil á æfingu 4 miðvikudag 24.

Skil á Hring með kúlu þriðjudaginn
30.apríl. Vinnubók
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
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