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6. bekkur 

1 pk línustrikuð blöð A4 

1 stk  reikningsbók A4 (án gorma) minnstu rúðurnar 

2 stk  plastmöppur með glærri forsíðu, rauð og svört 

2 stk  Verkefna-  og úrklippubók –m/þunnum blaðsíðum 

1 límstifti, miðstærð 

Samtals:   kr. 1800 

 Verslunin Hugföng á Eiðistorgi hefur tekið saman þessar vörur og veitir 15% afslátt ef 

allur pakkinn er keyptur 

  

Allir þurfa að eiga: 

Blýanta, vasareikni, tréliti, strokleður, yddara, reglustiku, skriftarpenna að eigin vali, gráðuboga 

og skæri.  

Gott er að eiga spilastokk. Einnig væri gott ef nemendur hefðu sín eigin heyrnartól til að nota 

fyrir tölvuvinnu. 
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5. bekkur 

1 pk. línustrikuð blöð A4 

1 stk stílabók A5 

4 stk  Verkefna-  og úrklippubók, með þykkum blaðsíðum 

1 stk reikningsbók A4 (millistærð rúðu) ef ekki til þá litlar rúður  

4 möppur með glærri forsíðu (rauð, blá, græn og svört) 

Samtals:   kr. 2900 

Verslunin Hugföng á Eiðistorgi hefur tekið saman þessar vörur og veitir 15% afslátt ef 

allur pakkinn er keyptur 

 

Allir þurfa að eiga: 

Góða blýanta, vasareikni, tréliti, strokleður, yddara, reglustiku, skæri og skriftarpenna að eigin 

vali. Einnig verða allir að eiga teygjumöppu undir heimanám og tveggja gata harðspjaldamöppu 

með millispjöldum fyrir 10 fög.  

Gott er að eiga áherslupenna og spilastokk. Einnig væri gott ef nemendur hefðu sín eigin 

heyrnartól til að nota fyrir tölvuvinnu. 
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4. bekkur 

1 stk  Æfingabók nr. 1 - skrift 

5 stk  plastmöppur með glærri forsíðu (nokkrir litir) 

2 stk  límstifti miðstærð 

1 pk  línustrikuð blöð A-4 

2 stk Verkefna- og úrklippubók (þykkar)       

1 stk stílabók A5 

Samtals:   kr. 2600 

Verslunin Hugföng á Eiðistorgi hefur tekið saman þessar vörur og veitir 15% afslátt ef 

allur pakkinn er keyptur 

 

Allir þurfa að eiga: 

Góða blýanta, vasareikni, skæri, tréliti, strokleður, yddara og reglustiku.  

Gott er að eiga spilastokk. Einnig væri gott ef nemendur hefðu sín eigin heyrnartól til að nota 

fyrir tölvuvinnu. 
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 3.bekkur 

1 stk. stílabók A4 

1 stk. stilabók A5 

1stk. Æfingabók 1 (rautt hefti með dökkum hjálparlínum) 

5 stk. plastmöppur með glærri forsíðu 

1 stk. Reikningsbókin mín A4 

2 stk. límstifti, miðstærð 

2 stk. Verkefna og úrklippubækur (þykkar) 

Samtals kr. 2800 

Verslunin Hugföng á Eiðistorgi hefur tekið saman þessar vörur og veitir 15% afslátt ef 

allur pakkinn er keyptur 

Allir þurfa að eiga: 

Góða blýanta, skæri, tréliti, strokleður, yddara og reglustiku. 
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2. bekkur 

2 stk  stílabækur A5 mjóar línur 

1 stk Sögubókin mín (stóra) 

1 stk  Æfingabók 1 skrift 1 (frá Kassagerðinni) 

3 stk  plastmöppur með glærri forsíðu (rauð, blá og appelsínugul) 

2 stk  límstifti, miðstærð 

1 stk vasareiknir –einfaldur (Truly) 

2 stk Verkefna- og úrklippubók  með þykkum blaðsíðum 

                                                             

Samtals:   kr. 3200 

Verslunin Hugföng á Eiðistorgi hefur tekið saman þessar vörur og veitir 15% afslátt ef 

allur pakkinn er keyptur 

 

Allir þurfa að eiga: 

Góða blýanta, skæri, tréliti, strokleður, yddara og reglustiku. 
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1. bekkur 

1 stk Reikningsbókin mín  

2 stk stílabók, A5 (venjulegar línur) 

1 stk Sögubókin mín A5 

4 stk Plastmöppur m/glærri forsíðu (gula, rauða, græna og bláa) 

2 stk límstifti (miðstærð) ekki með skrúfuloki 

1 stk teygjumappa plast 

3 stk Verkefna- og úrklippubækur, með þykkum blaðsíðum                                                          

 

Samtals:   kr  3000 

Verslunin Hugföng á Eiðistorgi hefur tekið saman þessar vörur og veitir 15% afslátt ef 

allur pakkinn er keyptur 

Allir þurfa að eiga: 

Góða blýanta, tréliti, strokleður, yddara, reglustiku, skæri og spilastokk. 

    

  

 



 


