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1 stk reikningsbókin mín A5 

2 stk stílabók, A5 (venjulegar línur) 

3 stk plastmöppur m/glærri forsíðu (gul, rauð og græn) 

1 stk teygjumappa plast 

2 stk Verkefna- og úrklippubækur, með þykkum blaðsíðum                       

2 stk lím (ekki með skrúfloki) miðstærð 

4 FC blýantar 

Allir þurfa að eiga: 

2 stk strokleður (Stabilo) 

1 pk tréliti  18 stk.(t.d. Maped)      

Skæri 

Reglustika 30 cm 

Yddari 

Við biðjum ykkur um að merkja stílabækur, plastmöppur og verkefna-og 
úrklippubækur.   

Hinu á að skila  til kennara ómerktu til sameiginlegra nota. Á borðunum verða 
box með öllum áhöldum sem nemendur þurfa að nota við vinnu sína. 

 

Gott er að koma með spilastokk. 
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1 stk  stílabók  A5  

2 stk  límstifti, miðstærð 

2 stk Verkefna- og úrklippubók  með þykkum blaðsíðum 

3 stk plastmöppur m/glærri forsíðu (gulur, rauður og grænn) 

2 FC blýantar 

Allir þurfa að eiga: 

2 stk strokleður (Stabilo) 

1 pk trélitir 18 litir (t.d. Maped)  

 

Við biðjum ykkur um að merkja stílabækur, plastmöppur og verkefna-og 
úrklippubækur.   

Hinu á að skila  til kennara ómerktu til sameiginlegra nota. Á borðunum verða 
box með öllum áhöldum sem nemendur þurfa að nota við vinnu sína. 

 

Gott er að koma með spilastokk. 
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2 stk  stílabók A4 

1 stk  stílabók A5 

6 stk  plastmöppur með glærri forsíðu (græn, gul, rauð, blá, svört og hvít) 

2 stk  Reikningsbókin mín A4 

2 stk  Verkefna og úrklippubók (þykkar) 

1 stk teygjumappa  

3 stk límstifti (miðstærð) 

 

Allir þurfa að eiga: 

Góða blýanta (5 stk), vasareikni, skæri, 1 pk tréliti (12 stk), 2 stk strokleður, yddara og  

reglustiku 30 cm.  

Gott er að koma með spilastokk. 

Nemendur eiga að vera með sitt eigið pennaveski með blýöntum, strokleðri 
og trélitum. 
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5 stk plastmöppur með glærri forsíðu (gul, rauð, græn, blá og svört). 

2 stk Verkefna- og úrklippubók (þykkar)  

2 stk stílabók A4          

1 stk stílabók A5 

2 stk reikningsbók A4 (millistærð af rúðum) 

2 stk límstifti miðstærð 

 

Allir þurfa að eiga: 

Góða blýanta (5 stk), vasareikni, skæri, 1 pk tréliti (12 stk), 2 stk strokleður, yddara og  

reglustiku 30 cm.  

Einnig þurfa nemendur sín eigin heyrnartól til að nota fyrir tölvuvinnu. 

Gott er að koma með spilastokk. 

Nemendur eiga að vera með sitt eigið pennaveski með blýöntum, strokleðri 
og trélitum. 
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1 stk stílabók A5 

4 stk stílabók A4 (gul, rauð, græn og blá) 

1 stk  Verkefna - og úrklippubók 

3 stk reikningsbók A4 (millistærð af rúðum) ef það er ekki til, þá frekar litlar rúður  

6 möppur með glærri forsíðu (gul, rauð, blá, græn, svört og appelsínugul) 

1 stk teygjumappa 

1 pk línustrikuð blöð 

2 stk límstifti (miðstærð)  

  

Allir þurfa að eiga: 

1 stk teygjumappa, 5 stk blýanta, 2 stk strokleður, 1 stk skriftarpenna, 30 cm reglustiku, 
vasareikni, tréliti, yddara og skæri.  

Einnig þurfa nemendur sín eigin heyrnartól til að nota fyrir tölvuvinnu. 

Gott er að eiga áherslupenna og spilastokk.  
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4 stk. stílabækur, A 4 án gorma (gul, rauð, græn og blá) 

3 stk. reikningsbækur, A4 án gorma 

1 stk. verkefna- og úrklippubók 

 

Nauðsynlegt er að fara yfir pennaveskið reglulega yfir veturinn því 

að mikilvægt er að þessir hlutir séu alltaf í pennaveskinu: 

 2 stk. blýantar 

 1 stk. strokleður 

 1 stk. yddari 

 1 stk. skæri 

 1 stk. límstifti 

 1 stk. reglustika, 30 cm 

 1 stk. gráðubogi 

 vasareiknir 

 trélitir 

Allir þurfa að vera með teygjumöppu undir heimavinnu. 

Einnig þurfa nemendur sín eigin heyrnartól til að nota fyrir tölvuvinnu. 

Gott er að koma með spilastokk. 

           


