SVEINSPRÓF Í BÓKBANDI

PRÓFÞÆTTIR OG VÆGI
Sveinspróf skiptist í fjóra meginhluta, skriflegt próf, verklegt, munnlegt og vinnustaðapróf þar sem
lágmarkseinkunn úr hverjum hluta er 5,0 til að standast próf.
• Skriflegt próf 10%
• Verklegt próf 40%
• Munnlegt próf 10%
• Vinnustaðapróf 40%
SKRIFLEGT PRÓF
Skriflega prófið vegur 10% af meðaleinkunn í sveinsprófi. Prófið samanstendur af fjölvalsspurningum,
tengispurningum, teikningum og opnum spurningum ásamt ritgerðarspurningum. Ritgerðarspurning
má aldrei vega meira en 20% af skriflega prófinu. Við val á spurningum er leitast við að hafa sem
mesta breidd og að þær endurspegli markmið og tilgang námsins. Vægi spurninga getur verið
misjafnt en aldrei meira en 20%.
Skriflega prófið getur fjallað um þekkingu varðandi vélar, einstaka verkþætti, pappír, bókbandsefni og
aðra þá þætti sem bókbindari þarf að kunna skil á í starfi sínu. Engin hjálpargögn leyfð.
Próftími er ein klukkustund.
VERKLEGT PRÓF
Verklega prófið vegur 40% í einkunn á sveinsprófi og skiptist í tvo þætti. Djúpfalsbók (handband)
skinn á horn og kjöl, frjáls útfærsla (30%) og grunnfalsbók (upplagsband) frjáls útfærsla, bindi, vélgyllt
(10%).
Nemendur skaffa sjálfir bækur fyrir handbandið og upplagsbandið. Bók fyrir djúpfalsbandið má vera í
örkum eða búið að leysa upp. Grunnfalsbókin skal vera saumuð eða fræst. Nemendur mega nota
sín verkfæri og efni ef þeir óska þess. Nemendur mega hafa með öll gögn og glósur í prófið. Próftími
er 20 klst.
Innra vægi prófsins skiptist með eftirfarandi hætti:

Djúpfalsbók

Vægi %

Grunnfalsbók

Vægi %

Vinna að skinni

25

Bókakubbur

25

Skinnavinna, spjöldun og frágangur 30

Bindagerð

30

Handgylling

30

Vélgylling

30

Frágangur og vinnulag

15

Frágangur og vinnulag

15

VINNUSTAÐAPRÓF
Vinnustaðaprófið vegur 40% í einkunn á sveinsprófi og skiptist í tvo meginþætti. Vinna við brotavél í
allt að 90 mínútur. Vinna við beinskera í allt að 30 mínútur. Prófnefndin leggur fyrir prófverkefni
áður en vinnan hefst.
Innra vægi prófsins skiptist í:
Prófverkefni

Vægi %

Vinnuskipulag

30

Vinnuaðferðir

30

Vélarstilling

30

Frágangur

10

Heildarpróftími er 2 klukkustundir.
MUNNLEGT PRÓF
Munnlegt próf vegur 10% af heildareinkunn á sveinsprófi. Spurt er um þrískera , h e f t l í n u eða
gyllingavél. Prófnefndin ákveður hvaða vél skal taka fyrir.
Innra vægi prófsins skiptist í:
Prófverkefni

Vægi %

Heildarþekking á vél með áherslu á
stillingar og notkunarmöguleika.

100

Heildarpróftími er 30 mínútur.
EINKUNNAGJÖF
Einkunn 10 vísar til þess að
Einkunn 9 vísar til þess að
Einkunn 8 vísar til þess að
Einkunn 7 vísar til þess að
Einkunn 6 vísar til þess að
Einkunn 5 vísar til þess að
Einkunn 4 vísar til þess að
Einkunn 3 vísar til þess að
Einkunn 2 vísar til þess að
Einkunn 1 vísar til þess að

95% - 100% markmiða var náð
85% - 94% markmiða var náð
75% - 84% markmiða var náð
65% - 74% markmiða var náð
55% - 64% markmiða var náð
45% - 54% markmiða var náð
35% - 44% markmiða var náð
25% - 34% markmiða var náð
15% - 24% markmiða var náð
0% - 14% markmiða var náð

SKIL Á EINKUNNUM OG PRÓFSÝNING
Formenn sveinsprófsnefnda skila einkunnum á sveinsprófi til IÐUNNAR ekki seinna en tíu dögum eftir
að sveinsprófi lýkur. Próftakar fá niðurstöður sveinsprófa, sveinsbréfabókina, afhenta eigi síðar en
fjórum vikum eftir að prófið hefur verið haldið. Að öllu jöfnu fer prófsýning sveinsprófs í bókbandi
fram strax að loknu verklega prófi, en aldrei síðar en viku eftir próf. Sveinsprófstaki er upplýstur
skriflega um hvort hann hafi náð sveinsprófinu eða ekki. Nánari sundurliðun á einkunn liggur ekki
fyrir á þeim tíma, þ.e. ef sýningin fer fram strax að loknu prófi. Úrlausnir skulu vera tilbúnar eigi síðar
en tíu dögum eftir próf. Sveinsprófstaki getur óskað eftir nánari skýringum á prófverkefninu.
Endurtaka er aðeins leyfð á næsta haustannar- eða vorannarprófi. Sveinsprófsnefnd ber ábyrgð á að
sveinsprófsverkefni sé varðveitt með ákveðnum hætti, s.s. eins og með mynd eða öðrum
sannanlegum hætti. Skriflegum úrlausnum er eytt á tryggilegan hátt að þeim tíma liðnum og er
sveinsprófsnefnd ábyrg fyrir þeirri framkvæmd. Um meðferð kærumála gildir reglugerð nr. 698/2009
um sveinspróf.
ALMENNAR REGLUR
•
•
•
•

Próftaki skal mæta til prófs í bókbandi minnst tíu mín. fyrir próf.
Próftaki má ekki hafa með sér hjálpargögn í skriflegt próf og munnlegtpróf.
Próftaki má hafa með sér öll gögn í verklegt próf og vinnustaðapróf.
Þurfi próftaki að yfirgefa prófsvæðið á meðan próf stendur yfir skal það gert í samráði við
prófdómara.

• Ef próftaki mætir 15 mín. of seint í próf getur hann átt á hættu að vera vísað frá prófi.
• Ef um veikindi er að ræða í verklegu prófi verður viðkomandi sveinsprófstaki að bíða þar til næsta
próf verður í boði. Sjúkrapróf er í boði fyrir skriflegt próf þremur dögum eftir auglýst próf.
• Ef staðfesting fæst frá viðkomandi framhaldsskóla um námsörðugleika fær viðkomandi
sveinsprófstaki viðbótartíma. Hámark 30 mín. með undantekningum.
• Ef próftaki er haldinn ákveðnum prófkvíða skal hafa samband við starfs- og námsráðgjafa hjá
IÐUNNI fræðslusetri við skráningu í sveinspróf.
Þessar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um breytingar.

