
Kennsluáætlun – Vor 2018. FSU-Hestabraut 

LEIH2HE05 - Leiðbeinandi í hestamennsku: 

Kennari: Áslaug Fjóla Guðmundsdóttir 

 
Lýsing: Í áfanganum er farið í grunnatriði hestatengdar ferðaþjónustu. 
Nemandinn fær kennslu og æfingu í störfum greinarinnar og lærir að aðstoða 
fagfólk við að leiðbeina byrjendum (börnum og fullorðnum) í hestamennsku. 
Farið er í öryggismál, samskipti við viðskiptavini og almennar vinnureglur á 
hestaleigum og reiðskólum. Áfanginn er bæði bóklegur og verklegur. 

  

Forkröfur: HEST3ÞG03, REIM3ÞG05. 

Þekkingarviðmið: 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 

• Almennum öryggismálum á hestaleigum og reiðskólum 
• Skyndihjálp í hestamennsku. ( Nemendur sæki Skyndihjálpar námskeið)  
• Hvernig aðstoða á fagfólk við reiðkennslu og eða stjórn hópa í 

hestaleigum. 

  

Leikniviðmið: 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

• Aðstoða fagfólk við reiðkennslu og eða stjórn hópa í hestaleigum. 

  

Hæfniviðmið: 

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



• Geta aðstoðað í hestatengdu ferðaþjónustu fyrirtæki. 
• Getað aðstoðað reiðkennara við kennslu byrjenda í hestamennsku. 
• Getað notað skyndihjálp. 

Áfanginn er tvískiptur: Það er Hestatengd ferðaþjónusta s.s. 
Hestaleigur og annað sem tengist hestum og ferðaþjónustu. Hinnsvegar 
er það reiðkennsla í því formi að nemendur fái grunnþekkingu á að 
aðstoða reiðkennara við kennslu. 

Námsefni: Er í formi kynninga hjá aðilum sem eru með starfandi 
hestatengda ferðaþjónustu – Vetvangsferðir í slík fyritæki.  

Efni frá Kennara í formi fyrirlestra og ljósrituðu efni.  

Nemendur undirbúi reiðkennslu /kennslustund og aðstoði og kenni sjálfir 
öðrum nemendum á reiðnámskeiði. 

Bækur sem eru notaðar við kennsluna:  

- Stjórnun og rekstur í ferðaþjónustu (-hestaleigur og 
hestaferðafyritæki)  

– Kennslufræði fyrir Reiðkennara (Strömsholmsaðferðin)   

Námsmat: Áfanginn er lokaprófslaus og er símatsáfangi. Símatið byggir á 
ástundun og verkefnavinnu. 

Nemendur fá góða kynningu á Hestatengdri Ferðaþjónusu í ýmsu sniði. 

Nemendur taki þátt í að kenna öðrum / æfingakennsla: Börnum, 
unglingum eða fullorðnum. Þar miðast kennslan við að seigja til byrjendum í 
hestamennsku undir leiðsögn kennara. 

Sérreglur áfangans: Skyldumæting er í allann verklegan hluta áfangans en 
inn í það teljast allar vetvangsferðir og æfingakennsla sem nemendur taka 
þátt í. Nemendur þurfa að hafa sótt skyndihjálparnámskeið til að standast 
áfangann. Nemendur séu í góðu sambandi beint við kennara ef um einhver 
forföll eru að ræða. 

  

 

 



Áætlaðar dagsetningar : 

Vika nr Dagsetning Viðfangsefni 

2 8.- 12. janúar Kynning á áfanga 

3 15.- 19. janúar Fyrri hluti – Hestatengd ferðaþjónusta 

4 22.- 26. janúar Nemendur 

5 29. jan - 2. feb Nemendur   

6 5. - 9. febrúar Kennsla í stofu 

7 12. - 16. febúar Kennsla í stofu 

8 19. - 23. febúar  Vetvangsferð á Sólvang 20.Febrúar /Dille 

9 26.feb. - 2.mars Dille  / Kátir dagar 

10 5. - 9. mars Vetvangsferð – Eldhestar, Sólhestar, Friðheimar 

11 12. - 16. mars Æfingakennsla –  Nemendur kenna byrjendum / börnum 

12 19. - 23. mars Æfingakennsla – Nemendur kenna byrjendum / börnum 

13 26.mars - 2.apríl Páskafrí 

14 3.- 6. apríl Æfingakennsla – Nemendur kenna - Sætisæfingar 

15 9.-13. apríl Æfingarkennsla – Nemendur kenna - Sætisæfingar 

16 16. - 20. apríl Verkefnaskil   

17 23. - 27. april Verkefnaskil 

18 30.apr.- 4. maí 
 

19 7. – 11. maí 
 

 

 

 

 

Fyrirkomulag námsmats: 

Verkefni Lýsing  og námsmat Vægi 

Vetvangsferð 1-2 Mæting í Vetvangsferðir, Skýrsla um Hestatengda 
ferðaþjónustu 

45% 

Æfingakennsla Mæting og virkni í æfingakennslu, Kennsluáætlun,Skýrsla um 
kennsluna 

45% 

Kennaraeinkunn Virkni og Ástundun 10% 

 

Kennsluáætlun er sett fram með fyrirvara um breytingar 


