
 

Kennsluáætlun í Hár, húð og neglur (val á unglingastigi) haust 2017 og Vor 2018  

 
Einn tími í viku (80 mín í senn) 

Kennari Rósa Kristín Bjarnadóttir  

Kennsluáætlun þessi tekur mið af hæfniviðmiðum sem fram koma í Aðalnámskrá Grunnskóla og skólanámskrá Grunnskóla Grindavíkur 

VIKA VIÐFANGSEFNI                  

 (efni sem fjallað er um) 

EFNISTÖK 

 (hvernig er unnið með efnið) 

NÁMSEFNI 

(allt námsefni) 

 Tími 1 Kynning, hár umhirða og spjall Nemendum er kynnt   hvernig 
fyrirkomulag tímanna verður háttað og 
farið verður yfir alla þætti hárþvottar og 
gefin ýmis ráð varðandi hár umhirðu 
almennt  

Efni frá kennara.  
Sýnikennsla og verkleg kennsla á 
meðan á vinnu stendur. Innlögn frá 
kennara og nemendur prófa sig 
áfram og láta hæfileika sína njóta sín. 

Tími 2 Fléttur Nemendum er kennt að gera 
ýmiskonar fléttur og fá að spreyta sig 
hvort á öðru. 

Efni frá kennara.  
Sýnikennsla og verkleg kennsla á 
meðan á vinnu stendur. Innlögn frá 
kennara og nemendur prófa sig 
áfram og láta hæfileika sína njóta sín. 

Tími 3 Greiðslur Hársnyrtimeistari kemur og kynnir allt 

það helsta í hárgreiðslum, nýjustu 

tísku og gefur góð ráð. 

Efni frá kennara.  
Sýnikennsla og verkleg kennsla á 
meðan á vinnu stendur. Innlögn frá 
kennara og nemendur prófa sig 
áfram og láta hæfileika sína njóta sín. 
 

Tími 4 Krullur/Bylgjur/litakrítar Farið verður yfir og skoðað ýmis 

krullujárn og tækni með sléttujárn 

kennt einnig fá nemendur að kynnast 

hvernig hægt sé að lita hárið með krít. 

Efni frá kennara.  
Sýnikennsla og verkleg kennsla á 
meðan á vinnu stendur. Innlögn frá 
kennara og nemendur prófa sig 
áfram og láta hæfileika sína njóta sín. 

Tími 5 Stofuheimsókn og hárþvottur Hárgreiðslustofa heimsótt og gefin er 
kynning á hárvörum og nemendur fá 
tækifæri til að læra hárþvott. 

Efni frá kennara.  
Sýnikennsla og verkleg kennsla á 
meðan á vinnu stendur. 



 

 Tími 6 

 

Handsnyrting  Helstu þættir handsnyrtingar kenndar 
og nemendur spreyta sig á hvor öðru 
sem og lakka neglur. Nemendur fá 
tækifæri til að klára óunnið efni. 

Efni frá kennara.  
Sýnikennsla og verkleg kennsla á 
meðan á vinnu stendur. Innlögn frá 
kennara og nemendur prófa sig 
áfram og láta hæfileika sína njóta sín 

Tími 7 

 

Djúpnæring/Andlitsmaski Farið yfir alla þætti hvað varðar 
næringu hárs og húðar og búnar verða 
til heimagerðar hárnæringar og 
maskar. 

Efni frá kennara.  
Sýnikennsla og verkleg kennsla á 
meðan á vinnu stendur. Innlögn frá 
kennara og nemendur prófa sig 
áfram og láta hæfileika sína njóta sín 

Timi 8 Videokósý Í síðasta tíma er horft saman á 
bíómynd. Nemendur fá leyfi til að  
koma með snakk og gos með sér. 

Efni frá kennara.  
 

 

Námsmat:   

Hæfniviðmið og símat í öllum tímunum sem byggt er á mætingu, skapandi og vönduðum vinnubrögðum, samvinnu, og frágangi á vinnusvæði. 

Lykilhæfni er hluti af námsmati sem afhent er við annarlok. 

 


