
Reykjavík, 26. maí 2020 
 

Sveinspróf í húsasmíði 5.- 7. júní  
 

Sveinspróf í húsasmíði fer fram við Fjölbrautaskólann í Breiðholti, Tækniskólanum í Reykjavík, 
Fjölbrautaskóla Vesturlands, Verkmenntaskólanum á Akureyri, Fjölbrautaskóla Suðurlands og 
Fjölbrautaskóla Suðurnesja5.-7. júní (föstud-sunnud) Allir umsækjendur eiga að hafa fengið 
svar og upplýsingar um próftöku. Umsóknarfrestur rann út 1 maí sl.  
 
Um er að ræða verklegt og skriflegt próf. Hámarkstími fyrir verklegt próf er 20 klst. og  
2 klst. fyrir skriflegt próf.   
Tímasetning prófsins er: 
föstudaginn  5 júní    kl. 9.00 – 18.00 
laugardaginn 6 júní    kl. 8.00 – 18.00 
sunnudaginn 7 júní    kl. 8.00 – 13.00 
 
Verklegt próf  100% 
Upplýsingar um prófverkefnið verða birtar á heimasíðu Iðunnar fræðsluseturs 2. júní   
www.idan.is 
 
Allt efni  kemur í réttum þykktum og niðursagað í yfirstærðum. 
Brýna skal hefiltönn og sporjárn ( 25 mm. ). 
 
Próftaki skal hafa með sér algeng handverkfæri og teikniáhöld.Leyfileg rafmagns-/rafhlöðuverkfæri eru 
borvél, skrúfvél, handfræsari. 
Vægi prófþátta er : Málsetningar 30 % , samsetningar 30 % , áferð 30 % brýnsla 10 %.  
Lágmarkseinkunn fyrir hvern prófþátt er 5,0 
Eingöngu fullkláruð prófverkefni eru metin.  
Skriflegt próf 100% 
Í skriflega prófinu verður spurt um vinnuaðferðir, efni og verkfæri.  
Skriflega prófið verður haldið laugardaginn  7 júní     kl. 8.00 – 10.00.  Eftir kl. 8.10 verður ekki leifður 
aðgangur að prófinu og þeir sem  mæta eftir þennan tíma eru fallnir á skriflegu prófi.   
 
Efnisgjald  er kr.  25.000-  og leyfisgjald,gjald fyrir sveinsbréf er 8.300.  Ef umsækjandi mætir ekki í 
prófið verður honum sendur greiðsluseðill fyrir efnisgjaldinu. Greiðsluseðill verður sendur til 
nemenda á næstu dögum og mun einnig birtast í heimabanka.  
 
Prófsýning  verður miðvikudaginn 10 júní   kl. 17:00       
 
IÐAN fræðslusetur býður sveinsprófstökum náms- og starfsráðgjöf.  Náms- og starfsráðgjafar geta 
meðal annars aðstoðað einstaklinga vegna prófkvíða.  Þeir aðstoða einnig þá sem þurfa sérúrræði við 
próftöku svo sem vegna lesblindu og þarf þá að framvísa viðeigandi gögnum vegna þess.  Frekari 
upplýsingar fást hjá náms- og starfsráðgjöfum IÐUNNAR fræðsluseturs í síma 590 6400.  Einnig er 
hægt að senda tölvupóst á radgjof@idan.is . Beiðnir um sérrúrræði þurfa að berast fyrir 26.maí. 
 
Það eru vinsamleg tilmæli að þú látir vita sem fyrst, ef þú kemst ekki í prófið. Nánari 
upplýsingar hjá Iðunni fræðslusetri/Helga s. 590 6402 
 
Þeim próftökum sem skráðir eru í próf í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti og eru ekki kunnugir þar, býðst 
að skoða aðstöðuna fimmtudaginn 4 júní. kl. 17.00 -18.00 
 
 
 
f.h. sveinsprófsnefndar í húsasmíði. 
 
Bragi Finnbogason  formaður 
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