Skrúðgarðyrkja

Dagbók
Garðyrkjubrauta starfs – og endurmenntunardeildar LbhÍ
Reykjum, Ölfusi

frá;

03.05.2010

til;

29.08.2010

Jón Jónsson
Nafn

Skrúðgarðyrkja
Skrifleg lýsing á verknámsstað ásamt teikningu/myndum
Lýsing á verknámsstaðnum ykkar. Hvað heitir fyrirtækið? Hvar er það staðsett?
Hversu margir starfsmenn vinna hjá fyrirtækinu á ársgrundvelli og hversu margir
sumarstarfsmenn bætast við á sumrin? Hversu margir faglærðir? O.s.fr.v........
Einnig er gott að tilgreina hvernig tækjakost fyrirtækið hefur á sínum snærum,
stærri vélar og ökutæki.
Látið endilega fylgja með myndir og annað sem tengjast lýsingunni.
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Númer vinnuviku
1

Dagssetning: frá 03.05.10 til 09.05.10

Verklýsingar vikunnar:
Verklýsing 1 - Undirbúningur undir hellulögn.
Verklýsing 2 - Hellulögn
Verklýsing 6 - Uppbindingar

Verknámskennari: Guðmundur Guðmundsson
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03.05.2010
Mánudagur
Dagsetning
Stutt veðurlýsing: Heiðskýrt, sól, 20 stigahiti og 1 m/s

Vikunúmer

Verk – og verkþættir
Undirbúningur undir hellulögn 30x30. Verkl 1
Hellulögn 30x30. Verkl 2

Þriðjudagur
Stutt veðurlýsing:

Dagsetning

Vinnustundir
4
4

04.05.2010

Vikunúmer

Verk – og verkþættir
Uppbinding á 30stk af 2,5m háu Birki. Verkl. 6
Hellulögn. Verkl 2

Miðvikudagur
Stutt veðurlýsing:

Dagsetning

1

Vinnustundir
6
2

Vikunúmer

Verk – og verkþættir
Engar ítarlegar lýsingar hér. Bara hvert verkið er og tilvísun í verklýsingu
Sem lýsir viðkomandi framkvæmd.
Skráið einnig í dagbók ef einn og einn dagur í vikunum eru teknir í frí eða ef
Veikindi láta á sér kræla.
Veikindi
Frí

1

Vinnustundir
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Fimmtudagur
Stutt veðurlýsing:

Dagsetning

Vikunúmer

Verk – og verkþættir
Í lok viku eru færslur vikunnar færðar inn í vikuyfirlitið á rétta staði eins og
Sýnt er í dæminu á næstu blaðsíðu.

Föstudagur
Stutt veðurlýsing:

Dagsetning

Vinnustundir

Vikunúmer

Verk – og verkþættir
Eingöngu 40 tímar eru metnir úr hverri viku þó nemandi vinni fleiri tíma.

Vinnustundir

Leyfilegt er að skrá alla tíma sem þið vinnið þó þeir séu fleiri en 40 per viku.
Mikilvægt er að dagbókin sé sem fjölbreyttust s.s. unnið við margvíslega
Verkþætti.

Laugardagur/Sunnudagur
Stutt veðurlýsing:

Verk – og verkþættir

Dagsetning

Vikunúmer

Vinnustundir
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Vikuyfirlit
Verk og verkþættir
Skrúðgarðyrkja

Vinnustundir

Mælingar
Innmæling á punktum
Útsetning á punktum
Hæðar-, flatar- og rúmmálsreikningar
Jarðvinna
Jarðvegsskipti
Landmótun
Tilflutningur á jarðvegsefnum
Yfirborðsefni á leiksvæði
Lagnavinna
Regnvatnslagnir
Raflagnir og ídráttarrör
Snjóbræðsla
Drenlagnir
Hörð svæði
Hellulögn
Malbik
Steypa
Kantar
Tröppur
Náttúrusteinn
Steyptar einingar
Mannvirki
Uppsetning leiktækja
Girðingar og pallar
Annar búnaður
Gras
Þökulagning
Grassáning
Torfhleðslur
Gróður
Sumarblóm, laukar og fjölæringar
Gróðursetning trjáa og runna
Flutningur og meðhöndlun trjáa og
runna
Gerð gróðurbeða
Uppbindingar á trjám og vetrarskýli
Yfirlagsefni og þekjugróður

Vinnustundir

Viku nr
Athugasemdir

-----------------

------------------

-----------------10

----------------

----------------

----------------

6
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Umhirða grænna svæða
Illgresishreinsun
Úðun
Umhirða grassvæða
Trjá- og runnaklippingar
Áburðargjöf
Ýmiskonar hreinsun og þrif
Vökvun
Annað
Viðhald tækja og búnaðar
Snjómokstur og hálkueyðing
Safnhaugar
Skreytingar
Námskynning og skrifstofuvinna
Vinnustundir samtals

Vinnustundir Athugasemdir

-----------------

16

Fylla þarf út svona vikuform fyrir hverja af þeim 60 vikur sem verknámið tekur.
Dagbókarformið er eingöngu fyllt út og prentað þegar dagbók er skilað hvort sem
er í heild eða að hluta. Dagbókarformið tekur saman þá tíma sem unnir voru á
tímabilinu (samtals úr mörgum vikum). Þar er einnig sagt frá verknáms
staðnemanda.
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Plöntulisti:

Gera skal plöntulista í lok hverrar viku þar sem fram kemur hvaða plöntur unnið
var með í vikunni. Þar þarf að koma fram latneskt og íslenskt heiti þeirra tegunda
sem unnið var með.
Trjágróður:
Betula pubescens
Prunus padus
Spiraea japonica ´Little princess´

Ilmbjörk
Heggur
Japanskvistur ´Little princess´

Illgresi:
Taraxacum ssp.
Ranunculus repens

Túnfífill
Skriðsóley
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Dagbókaryfirlit
Verk og verkþættir

Vinnustundir

Vikur
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Tímabil
Frá

Til
Athugasemdir

Mælingar
Jarðvinna
20

0,5

80

2

40

1

Lagnavinna
Hörð svæði
Mannvirki
Gras
Gróður
Umhirða grænna svæða
Annað
Vinnustundir samtals
Vikur samtals
Umsögn verknámskennara

140
3,5

Þegar þið hafið gert dagbók sem skila á að hausti prentið þið allan pakkann út og farið með til
ykkar meistara til samþykkis.
Hér getur hann komið sínum athugasemdum til skila ef einhverjar eru áður en hann kvittar
undir hér fyrir neðan.

Undirskrift verknámskennara

Samanlagður fjöldi Vinnustunda
140

Vikna
3,5
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Verklýsingar
Garðyrkjubrauta starfs – og endurmenntunardeildar LbhÍ
Reykjum, Ölfusi

frá;

03.05.2010

til;

29.08.2010

Jón Jónsson
Nafn
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Efnisyfirlit
Hér kemur efnisyfirlit yfir þær verklýsingar sem þið vinnið.
Verklýsing nr 1 - Undirbúningur undir hellulögn
Verklýsing nr 2 - Hellulögn
Verklýsing nr 3 - Limgerðisklippingar
Verklýsing nr 4 - Þökulagning
Verklýsing nr 5 - Sláttur
Verklýsing nr 6 - Uppbindingar
o.s.frv.

Undirskrift verknámskennara______________________________________
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Verklýsing nr 1 – Undirbúningur undir hellulögn
Lýsið verkinu eins ítarlega og kostur er.
Verklýsingin á að vera það góð að óreyndur starfsmaður getur unnið eftir
lýsingunni án vandkvæða.
Áður en lýsingin á verkinu byrjar skal tilgreina þau efni og áhöld sem notuð til að
vinna verkið.
Efni og áhöld: Malarskófla, skafa, réttskeið, járnhælar, snúrur, jarðvegsþjappa
200kg, ......................
Því næst kemur lýsingin á verkinu.
Skráið til dæmis kornastærð á jöfnunarlaginu/sandinum, ef þið eruð ekki viss leitið
þá til verknáms kennara.
Hversu þykkt er sandlagið með og án snjóbræðslu?
Hvernig jafnið þið út sandinn og hvernig er straujað? Hvaða verkfæri eru notuð og
hvernig.
Gerið verklýsingar eins ítarlegar og hægt er.

