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Kennari: Anna Björg Sveinsdóttir
Markmið:
Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:



Helstu grunnaðferðum í prjóni
Að lesa úr og vinna eftir tilbúnum uppskriftum og geti haldið utan um vinnuferli á
skipulagðan hátt í ferilmöppu

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:




Beita helstu grunnaðferðum í prjóni
Lesa úr og vinna eftir tilbúnum uppskriftum
Að halda utan um vinnuferli á skipulagðan hátt í ferilmöppu

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:



Fullvinna flík eftir uppskirft
Vera sjálfbjarga í prjóni og kunni og geti leitað sér viðbótarþekkingar

Kennslugögn:


Kennsluefni frá kennara, samfélagsmiðlar, netmiðlar, tískublöð og prjónabækur.

Námsmat:
Prufur, prufumappa
Prjónaverkefni (ferilmappa)
Ástundun, sjálfstæði og vinnusemi

25%
50%
25%

Við námsmat eru þessir þættir hafðir til hliðsjónar: sjálfstæði í vinnubrögðum, framfarir, tækni,
virkni í tímum, frumleiki, vinnusemi, frágangur og skil verkefna sem og hvernig nemandi tekur
leiðsögn.

Ath: 87% mætingarskylda er í áfanganum og raunmæting má ekki fara niður fyrir 70% til að
réttur til að tekið sé tillit til veikinda með læknisvottorði og leyfa sé gildur. Ef þessum skilyrðum er
ekki náð er nemandinn fallinn í áfanganum og fær einkunnina 4,0 og verkefnin verða ekki metin til
einkunnar. Ef 87% mætingu er hins vegar fullnægt þarf nemandi að ná 5,0 til að ná áfanganum .

Smiðja: athugið að í verklegum tímum eru 9 tímar á viku, en ekki smiðja.

25.01 2021

Vika

Yfirferð

01. 24.-26. feb.

Kynnig á áfanga / prufur

02. 1.-5. mars

03. 08-12. mars

Prufur
Prufur

04. 15.-19 mars
Prufur / verkefnavinna

Próf /Verkefni
Fyrstu vikurnar í
áfanganum er farið í
helstu grunnaðferðir í
prjóni, m.a. er kennd uppfit
og affelling, útaukning,
slétt prjón og brugðið og er
þessum aðferðum beitt við
mismunandi verkefni.

Úrsagnareindagi 9.
mars.

Nú þarf að ákveða hvert
stóra prjónaverkefni á að
vera.

Námsmatsdagur 19.
mars

Byrja á stóra verkefni
05. 22.-26. mars

Prufur / verkefnavinna

Skil á ferilmöppu með
öllum verkefnum.

29. mars-6. apríl

Miðannarmat

Páskafrí

06. 07.-09. apríl

Verkefnavinna

07. 12.-16. apríl

Verkefnavinna

08. 19.-23. apríl

Verkefnavinna

Sumardagurinn fyrsti
22. apríl

09. 26.-30. apríl

Verkefnavinna

Námsmatsdagur 28.
apríl

10. 03-07. maí

Verkefnavinna

11. 10.-14. maí

Verkefnavinna / lokadagar í
prjónaverkefni

12. 17.-18. maí

Verkefnavinna / lokadagur í
prjónaverkefni

Miðannarmat

Uppstigningardagur13.
maí
Skil á ferilmöppu sem
inniheldur allt sem unnið
hefur verið í áfanganum.

Vinsamlega athugið að kennari áskilur sér rétt til breytinga á kennsluáætlun.
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