
 
 SVEINSPRÓF Í SKÓSMÍÐI OG EÐA SKÓVIÐGERÐUM. 
 
Starfsgreinaráð í , Hönnunar- og handverksgreinum tilnefnir í prófnefnd Skósmiða og einn fulltrúi skipaður 
af menntamálaráðuneyti. Sveinsprófsnefnd í Skósmíði er skipuð eftirtöldum aðilum:  
 
Hlutverk sveinsprófsnefndar er að meta hvort próftaki standist þær kröfur sem gerðar eru til starfandi 
skósmiða.  
 
Aðalmenn:  
Lárus Gunnsteinsson formaður netfang: lgunnsteinsson@ossur.com 
Jón Gestur Ármannsson  netfang: jon@stodtaekini.is 
Hólmfríður María Högnadóttir netfang: hofy@skosmidurinn.is 
 
Varamenn:  
Hörður Hafsteinsson  netfang: hordur@stod.is  
Hjörleyfiur Harðarson  netfang: hjolliha@gmail.com  
Óskar Þór Lárusson  netfang: olarusson@ossur.com 
 
 
STARFSREGLUR OG FRAMKVÆMD 
 
Sveinspróf í skósmíði og eða skóviðgerðum er lokapróf til starfsréttinda í iðngreininni. Það byggist á 
lokamarkmiðum náms til sveinsréttinda eins og þau eru sett fram í námskrá fyrir iðngreinina sem 
menntamálaráðuneytið gefur út. Sveinsprófsnefnd ber ábyrgð á prófþáttalýsingu, skilgreiningu á vægi 
prófþátta og framkvæmd sveinsprófa.  
 
 
 
AÐSTAÐA  
Til að leysa verkefni í sveinsprófi í skósmíði þarf nemi að hafa aðgang að viðeigandi áhöldum og tækjum. 
Sveinsprófsnefnd hefur tekið út aðstöðu og metið að prófaðstaðan sé fullnægjandi.  Til að leysa verkefni í 
sveinsprófi í skósmíði þarf próftaki að hafa aðgang að viðeigandi áhöldum og tæjum skv. tækjalista hverju 
sinni.  
Sveinsprófsnefndarmenn eru þeir einu sem hafa heimild til að vera viðstaddir í prófi nema annað sé ákveðið 
fyrir fram og ber þá að upplýsa próftaka sérstaklega.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lgunnsteinsson@ossur.com
mailto:jon@stodtaekini.is
mailto:hofy@skosmidurinn.is
mailto:hordur@stod.is
mailto:hjolliha@gmail.com
mailto:olarusson@ossur.com


 
PRÓFÞÆTTIR OG VÆGI  
Prófþættir sveinsprófs í skósmíði og lágmarkseinkunn.   
 

 Sérsmíðaðir skór í Skósmíði og eða sóla og hæla vel gengna karlmannaskó í Skóviðgerum.  

 Skriflegt próf. 

 

Prófinu er skipt í tvo hluta einn veklegann og einn skriflegan og verður próftaki að ná lágmarkseinkunn 5,0 í 
hverjum hluta. Ef próftaki stenst ekki einstaka prófþætti þarf hann að endurtaka þann þátt næst þegar 
sveinspróf verður auglýst. Við gerð prófanna er farið eftir markmiðum sem eru sett fram í starfs- og 
áfangalýsingu námskrár.  
 
Verklegt próf.  
Skal próftaki skila verkinu eftir lok þess og metur prófnefnd þá tímalengd og verkið í heild sinni. 
 
Skriflegt próf.  
Prófi er skipt  í 10 spurningar um leður og skósmíði og skal próftaki skila úrlaustnum strax eftir próf á 
tilskildum tíma. Sveinsprófsnefndin hefur komið sér upp sérstökum leiðbeiningum um framkvæmd prófsins 
og um mat á úrlausnum. 
 
PRÓFSTAÐUR  
Sveinspróf skal haldið þar sem nemi hefur stundað verknám. Ef það er ekki hægt þá skal samið sérstaklega 
um það hverju sinni. En fyrst og fremmst þar sem nemi hefur stundað verknám.  
 
 
1. Sveinsprófsnefnd metur öll prófverkefni sjálfstætt og í samræmi við matsreglur prófþáttalýsingar. 
Skriflega prófið er sameiginlegt, þ.e. prófspurningar koma bæði frá kennurum skólans og sveinsprófsnefnd. 
Yfirferð skriflegu prófanna er sameiginleg.  
 
AÐSTAÐA  
Til að leysa verkefni í sveinsprófi í skósmíði þarf nemi að hafa aðgang að viðeigandi áhöldum og tækjum. 
Sveinsprófsnefnd hefur tekið út aðstöðu og metið að prófaðstaðan sé fullnægjandi.  Til að leysa verkefni í 
sveinsprófi í skósmíði þarf próftaki að hafa aðgang að viðeigandi áhöldum og tæjum skv. tækjalista hverju 
sinni ef við á.  
Sveinsprófsnefndarmenn eru þeir einu sem hafa heimild til að vera viðstaddir í prófi nema annað sé ákveðið 
fyrir fram og ber þá að upplýsa próftaka sérstaklega.  
 
 
KYNNING FYRIR PRÓFTAKA 
Kynna skal fyrir próftaka um tilhögun prófsins, tímaáætlun og aðkomu prófdómara.  
 
Sveinsprófsnefnd og IÐAN fræðslusetur hafa með sér samráð um dagsetningar prófa og aðra tilhögun er 
varðar prófin. 
 
 



 
SKÓVIÐGERÐIR 
 

1 Skóviðgerðir:  Skal próftaki sóla og hæla vel gengna karlmannskó, sem prófnefnd samþykkir 
hverju sinni og er sá prófþáttur 53 mínútur. Proftaki skal draga 3 atriði af 15 sem er um 
allmennar skóviðgerðir. Sóla skal með leðursólum en hælplata má vera úr öðru hráefni.  

 
2 Úrdráttar atriði:  

 
1 Festa hæla á kvennskóm með botnstykki stk.   20 mín. 
2 Losa sóla og bæta yfirleður stk.     23 mín. 
3 Setja hælfóður í skó par lágir skór.   22 mín. 
4 Setja rennilás í skó meðallengd.    19 mín. 
5 Sauma lausa rönd ca 4-5 cm.    10 mín. 
6 Handsauma frammstykki á mokkasíum ca. 5 cm.  10 mín.  
7 Byggja upp illa gengna hæla par minnst 2 á hvorn. 30 mín. 
8 Stytta hæla par miðað við yfirdekkta.   30 mín.   
9 Yfirdekkja hæla par með hælplötum án festinga . 60 mín. 
10 Lita lága skó par.     24 mín.  
11 Stilla saumavél vanstillta .    10 mín.     
12 Setja upp nýja hæla úr leðri 4 pl. + slitplata og ganga frá. 35 mín.  
13 Bót á yfirleður      10 mín.  
14 Setja kósa, sméllur  og krók á leður. ***   15 mín.  
15  Randsauma einn skó í randsaumara ( þar sem randsaumari er 

 til staðar svo fremi að nemi hafi fengið tilskylda kennslu á randsaumara, ekki er á öllum 
verkstæðum randsaumari.) 1 stykki skór.     11 mín.  
 
  

3 Skriflegt próf:  
 
Skriflegt próf er 10 spurningar og skal afhenda prófið prófdómara eftir 20 mínútur.  

 
 
 
Prófinu er skipt í tvo hluta einn veklegann og einn skriflegan og verður próftaki að ná lágmarkseinkunn 5,0 í 
hverjum hluta. Ef próftaki stenst ekki einstaka prófþætti þarf hann að endurtaka þann þátt næst þegar 
sveinspróf verður auglýst. Við gerð prófanna er farið eftir markmiðum sem eru sett fram í starfs- og 
áfangalýsingu námskrár.  
 
Verklegt próf.  
Skal próftaki skila verkinu eftir lok þess og metur prófnefnd þá tímalengd og verkið í heild sinni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
SKÓSMÍÐI  
 

1 Pinna skal inn og randsauma skó-par. Bindsóli skal vera úr leðri og ræður próftaki hvort hann 
saumar á tilbúna rönd eða mótar hana sjálfur og saumar. Einnig skulu skórnir vera 
randsaumaðir ( handsaumað eða í randsaumavél ) með hælkappa og tákappa. Randsaumur 
skal vera grópaður og falinn í sólann. Ganga skal frá sólum og hælum. Skórnir skulu vera eins og 
þeir séu ætlaðir viskiptavini eða flulfrágengnir.  
 
Próftaki hefur 24 klukkutíma til að skila full frágengnu verki og fær þá fullnaðareinkun fyrir 
hraða ef próftaki verður lengur en 24 klukkustundir getur það þá lækkað einkun samkvæmt 
útreikningi prófsins. Ef tímaleingd fer verulega frammúr gefnum tíma mun prófnefnd meta 
hvort nemi nái að klára verkið til að fá einkun að lágmarki 5.0.  

 
2 Skriflegt próf  

a. Skriflegt próf er 10 spurningar og skal ljúka afhenda prófið prófdómara eftir 20 mínútur.  
 
  
 

Prófinu er skipt í tvo hluta einn veklegann og einn skriflegan og verður próftaki að ná lágmarkseinkunn 5,0 í 
hverjum hluta. Ef próftaki stenst ekki einstaka prófþætti þarf hann að endurtaka þann þátt næst þegar 
sveinspróf verður auglýst. Við gerð prófanna er farið eftir markmiðum sem eru sett fram í starfs- og 
áfangalýsingu námskrár.  
 
Verklegt próf.  
Skal próftaki skila verkinu eftir lok þess og metur prófnefnd þá tímalengd og verkið í heild sinni. 
 
Skriflegt próf.  
Prófi er skipt  í 10 spurningar um leður og skósmíði og skal próftaki skila úrlaustnum strax eftir próf á 
tilskildum tíma sveinsprófsnefndin hefur komið sér upp sérstökum leiðbeiningum um framkvæmd prófsins 
og um mat á úrlausnum. 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


