Nr.:
Útgáfa: 01

Fjölbrautaskóli Vesturlands

Dags.:
Höfundur:
Samþykkt:
Síða 1 í 2

TEIK2HS05
Fagteikning 2. þrep

Kennari/kennarar:

Netfang/netföng:

Sigurgeir Sveinsson

Námsgögn: Kennslugögn frá kennara
Viðfangsefni: Fagteikn húsasmiða

Lýsing:
Í áfanganum er unnið með burðargrind timburhúsa, dregarar,gólfgrind, útveggjagrind,
þaksperrur,og klæðning. Vindvörn og stífing útveggjagrindar, frágangur á gólfgrind og þakvirki.
Einangrun húsins, og innri klæðningar húsins þ.e. gólf, veggir, þakvirki. Útveggjaklæðning og
frágangur á loftun grindar. Þá er einnig unnið með útfærslu steinsteyptra stiga samkvæmt reglum
og lestur áf sniðteikningum

Markmið (þekking, leikni, hæfni):
Þekkingarviðmið Nemandinn skal öðlast þekkingu og skilning á helstu útfærslum á burðargrind
timburhúsa og frágang. Hafi þekkingu af sniðteikningum og útfærslum á þeim og þekki reglur um
steynsteyptra stiga
Leikniviðmið: nemandinn hafi leikni til að skilgreina sniðteikningar og útfærslu þeirra
Hæfni: nemandin hafi hæfni til að framkvæma verkefni samkvæmt reglum

Kennsluhættir: unnið er samkvæmt fyrirskipun kennara, teiknað er í kennslustundum og einnig eru
heimaverkefni. Skila öllum teikningum og verkefnum fullunnum samkvæmt fyrirskipun kennara...
Mikið er lagt uppúr því að verkefni séu snyrtileg og línugerðir samkvæmt fyrirskipun.

Námsmat: Leiðsagnarmat í verkefnavinnu, síðan eru er lokapróf
Verkefni annarinnar vega 60% en lokapróf 40%

Tími við nám: Heimavinna er áætluð 4 stundir á viku. Fjöldi kennslustunda og heimavinna mun
nægja til að klára öll verkefni annar.

Aðrar mikilvægar upplýsingar:
Í kennslustundum skal vera vinnufriður og notkun snjalltækja bönnuð nema með leyfi kennara.
Kennari áskilur sér rétt að breyta áætlun ef þurfa þykir.
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Samþykkt:
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Dags.

TEIK2HS05
Fagteikning 2. þrep

Námsþættir
Grunnmynd af timburhúsi
Grunnmynd af timburhúsi
Grunnmynd og hliðargrind
Grunnmynd og hliðargrind
Grunnmynd og hliðargrind og gaflmyndir
Grunnmynd og hliðargrind og gaflmyndir
Snið af gafli timburhúss
Snið af gafli timburhúss og af steinsteyptu húsi
Snið af steinsteyptu húsi
Lárétt hornsnið af trégrind
Samkvarðamynd af húshorni
Lóðréttur skurður af skúrþaki
Lóðréttur skurður af skúrþaki
Steinsteyptur stigi 1 útfærslur samkvæmt reglum
Steinsteyptur stigi 2 útfærslur samkvæmt reglum
Verkefni kláruð
Verkefni kláruð-lokapróf

Tímaáætlun er sett fram með fyrirvara um nauðsynlegar breytingar.

Námsmatsþættir

