
Grunnskóli Seltjarnarness - Innkaupalisti 2009-2010 

6. bekkur 

1 pk línustrikuð blöð A4 

3 stk stílabækur A5 

2 stk  reikningsbækur A4 (án gorma) 

6 stk  plastmöppur með glærri forsíðu 

2 stk  Verkefna-  og úrklippubækur (þunnar) 

20 stk gatapokar (þunnir) 

1 stk Stílabók A4 (án gorma)  

Samtals:   kr. 3500 

  

Allir þurfa að eiga: 

Skrúfblýant, gjarnan með breiðu gúmmígripi, blý og góðan skriftarpenna að eigin vali.              
A4 teygjumöppu (plast), vasareikni, tréliti/tússliti, strokleður, yddara, reglustiku, 
gráðuboga, skæri og spilastokk. 

Einnig 1stk hvíta möppu með plastvasa á forsíðu og 1 stk gatamöppu (harðspjalda  með 
klemmu og millispjöldum. 

Gott er að eiga áherslupenna. 
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5. bekkur. 

1 pk. línustrikuð blöð A4 

4 stk  plastmöppur með glærri forsíðu 

1 stk glósubók án gorma 

3 stk  límstifti stór 

3 stk  Verkefna-  og úrklippubók 

1 stk skriftarpenni filt (F.C.) 

  

Samtals:   kr. 3500 

  

Allir þurfa að eiga: 

 2 stk A4 teygjumöppur (plast), 
1 stk hvít mappa með plastvasa á forsíðu (meðalþykk) /(safnmappa) 
1 möppu (stóra)  og millispjöld  f/10. 
tímaritabox  
Skrúfblýant, gjarnan með breiðu gúmmígripi og blý. 
A4 teygjumöppu (plast), vasareikni, tréliti/tússliti, strokleður, yddara, reglustiku, skæri, 
gráðuboga og spilastokk.  
Gott er að eiga áherslupenna. 
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4. bekkur. 

1 stk  Æfingabók nr. 1 - skrift 

3 stk   stærðfræðibók  A4 (millistærð af rúðum) 

3 stk  stílabók A4 

2 stk  teygjumappa (plast) græn og blá 

4 stk  plastmöppur með glærri forsíðu 

3 stk  límstifti miðstærð 

1 pk  línustrikuð blöð A-4 

2 stk Verkefna- og úrklippubók 

1 stk hvít mappa með plastvasa á forsíðu (meðalþykk) 

20 stk gatapokar (þunnir) 

  

 Samtals:   kr. 6500 

  

Allir þurfa að eiga: 

1 möppu (stóra, 2ja gata)  og millispjöld  f/5. Skrúfblýant, gjarnan með breiðu 
gúmmígripi og blý, vasareikni, tréliti/tússliti, strokleður, yddara, reglustiku, góðan 
kúlupenna, skæri og spilastokk.  

 

Gott er að eiga áherslupenna. 
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3. bekkur 

2 stk stílabækur A4 

3 stk stílabækur A5 

1 stk Æfingabók 1 (rautt hefti með dökkum hjálparlínum) 

5 stk plastmöppur  m/glærri forsíðu 

1 stk Reikningsbókin  mín-A5 

2 stk límstifti miðstærð 

2 stk blýantar (Faber Castell) 

1 stk Verkefna- og úrklippubók 

                                      

Samtals:   kr. 3500 

 

Allir þurfa að eiga: 

 Tréliti, strokleður, yddara, reglustiku, skæri og spilastokk. 
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2. bekkur. 

 3 stk  stílabækur A5 

1 stk Sögubókin mín (stór) 

1 stk  Æfingabók 1 skrift 1 

5 stk  plastmöppur með glærri forsíðu 

2 stk  teygjumappa (plast) tveir litir 

2 stk  límstifti miðstærð 

2 stk  blýantar (gráir án strokl.) Faber -Castell 

1 stk vasareiknir -Truly 

3 stk Verkefna- og úrklippubók   

1 stk L-vasi A4, þykkur 

                                                              

Samtals:   kr. 5300 

  

Allir þurfa að eiga: 

Tréliti, strokleður, yddara, reglustiku og spilastokk  
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1. bekkur 

1 stk Reikningsbókin mín 

2 stk stílabækur A5 

1 stk Sögubókin mín A5 

4 stk plastmöppur m/glærri forsíðu 

2 stk blýantar Faber-Castell 

2 stk límstifti (miðstærð) 

1 stk skæri m/hlíf 

1 stk teygjumappa plast 

4 stk Verkefna- og úrklippubækur (þykkar) 

                                                          

Samtals:   kr  4500 

 

Allir þurfa að eiga: 

 Tréliti, strokleður, yddara, reglustiku, skæri og spilastokk. 

  

  

 


