Þetta skólaárið er ætlunin að hafa box á borðunum með öllum áhöldum sem nemendur þurfa að nota
við vinnu sína. Trélitir og annað sem börnin eiga nýtist þeim við heimavinnu. Það er reynsla okkar eftir
þetta skólaár að alltof langur tími fer í það að flakka á milli borða og fá hluti lánaða. Með þessu móti er
hægt að spara tíma og auka afköst til muna. Það er líka þægilegra fyrir nemendur að ganga að þessum
hlutum vísum í skólastofunum, þar sem við munum notast við einhvers konar hringekju næsta ár og þá
þurfa þau að flakka á milli stofanna.
Munið að merkja allar bækur, plastmöppur og teygjumöppur áður en þeim er skilað til kennara.
Guðjón og Lilja.
6. bekkur Innkaupalisti 2013-2014
Stærðfræði
4 stk reikningsbók A4 með 7 mm rúðum
1 stk reikningsbók A5 með 7 mm rúðum
Enska
1 stk stílabók rauð A4 án gorma
1 stk stílabók rauð A5 án gorma
Náttúrufræði
1 stk stílabók græn A4 án gorma
1 stk verkefna – og úrklippubók
Samfélagsfræði
1 stk stílabók fjólublá A4 án gorma
1 stk verkefna – og úrklippubók
Íslenska
3 stk stílabók gul A4 án gorma
1 stk stílabók gul A5 án gorma
6 stk plastmöppur með glærri forsíðu; rauð, græn, fjólublá, gul, hvít og svört
Allir þurfa að eiga og skila kennara ómerktu til sameiginlegra nota:
3 lítil límstifti
1skriftarpenni
1 stk skæri
1 gráðubogi
1 reglustika, 30 cm
12 stk Faber Castell trélitir í pakka
6 stk góðir blýantar
3 stk strokleður (Staedtler)
1 yddari
1 stk áherslupenni alveg sama í hvaða lit
1 stk lausblaðapakkning, línustrikuð blöð 100
2 stk teygjumappa plast
Verð 9.900 kr.

Þetta skólaárið er ætlunin að hafa box á borðunum með öllum áhöldum sem nemendur þurfa að nota
við vinnu sína. Það er þægilegt og sparar tíma þegar nemendur að ganga að þessum hlutum vísum í
skólastofunum. Trélitir og annað sem börnin eiga nýtist þeim við heimavinnu.
5. bekkur Innkaupalisti 2013-2014
1 stk stílabók A5
4 stk stílabók A4 (gul-rauð-græn og blá)
1 stk Verkefna- og úrklippubók
4 stk reikningsbók A4 (millistærð á rúðum) ef ekki til þá litlar rúður
6 möppur með glærri forsíðu (gul, rauð, blá, græn, svört og appelsínugul)
1 stk teygjumappa
1 pk línustrikuð blöð
5 stk blýantar
2 stk strokleður (Staedtler)
1 stk skriftarpenni
3 stk límstifti (miðstærð)
1 stk reglustika 30 cm
Allir þurfa að eiga og skila til kennara ómerktu til sameiginlegra nota:
Vasareikni, tréliti, yddara og skæri.
Gott er að eiga áherslupenna og spilastokk. Einnig væri gott ef nemendur hefðu sín eigin heyrnartól til að
nota fyrir tölvuvinnu.
Verð: 6.200 kr.

4. bekkur Innkaupalisti 2013 – 2014
Þetta skólaárið er ætlunin að hafa box á borðunum með öllum áhöldum sem nemendur þurfa að nota
við vinnu sína. Það er þægilegt og sparar tíma þegar nemendur að ganga að þessum hlutum vísum í
skólastofunum. Trélitir og annað sem börnin eiga nýtist þeim við heimavinnu.
6 stk plastmöppur með glærri forsíðu
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
5 stk FC blýantar
2 stk strokleður (Staedtler)
1 stk reglustika 30 cm
Allir þurfa að eiga og skila til kennara ómerktu til sameiginlegra nota:
Vasareikni, tréliti (12 stk.), yddara og skæri.
Gott er að koma með spilastokk. Einnig væri gott ef nemendur hefðu sín eigin heyrnartól til að nota fyrir
tölvuvinnu.
Verð 4.400 kr.

3.bekkur Innkaupalisti 2013-2014
Þetta skólaárið er ætlunin að hafa box á borðunum með öllum áhöldum sem nemendur þurfa að nota
við vinnu sína. Það er þægilegt og sparar tíma þegar nemendur að ganga að þessum hlutum vísum í
skólastofunum. Trélitir og annað sem börnin eiga nýtist þeim við heimavinnu.
1 stk. stílabók A4
2 stk. stilabók A5
6 stk. plastmöppur með glærri forsíðu (græn-gul-rauð-blá-svört og hvít)
2 stk. Reikningsbókin mín A4
2 stk. límstifti, miðstærð
2 stk. Verkefna og úrklippubækur (þykkar)
1 stk. teygjumappa
5 FC blýantar
2 stk strokleður (Staedtler)
1 pk tréliti 12 stk Faber Castell
30 cm reglustika

Allir þurfa að eiga og skila kennara ómerktu til sameiginlegra nota:
Skæri, dósayddara og vasareikni.
Gott er að koma með spilastokk.
Verð: 5.500 kr.

2. bekkur Innkaupalisti 2013-2014
Þetta skólaárið er ætlunin að hafa box á borðunum með öllum áhöldum sem nemendur þurfa að nota
við vinnu sína. Það er þægilegt og sparar tíma þegar nemendur að ganga að þessum hlutum vísum í
skólastofunum. Trélitir og annað sem börnin eiga nýtist þeim við heimavinnu.
2 stk stílabækur A5
1 stk Sögubókin mín (stóra)
2 stk límstifti, miðstærð
2 stk Verkefna- og úrklippubók með þykkum blaðsíðum
2 stk plastmöppur m/glærri forsíðu
4 FC blýantar
2 stk strokleður (Staedtler)
1 pk trélitir 12 stk Faber Castell
1 reglustika 30 cm
1 stk dósayddari
vasareiknir
Allir þurfa að eiga og skila kennara ómerktu til sameiginlegra nota:
Skæri.
Gott er að koma með spilastokk.
Verð: 5000 kr.

1. bekkur Innkaupalisti 2013-2014
Þtta skólaárið er ætlunin að hafa box á borðunum hjá krökkunum með öllum áhöldum sem nemendur
þurfa að nota við vinnu sína. Það er þægilegt og sparar tíma þegar nemendur ganga að þessumhlutum
vísum í skólastofunum.
Munið að merkja allar bækur, plastmöppur og teygjumöppur áður en þeim er skilað til kennara.

1 stk Reikningsbókin mín A5
2 stk stílabók, A5 (venjulegar línur)
3 stk plastmöppur m/glærri forsíðu (gula, rauða og græna)
1 stk teygjumappa plast
2 stk Verkefna- og úrklippubækur, með þykkum blaðsíðum
Gott er að koma með spilastokk

Eftirfarandi hlutir eru ætlaðir til sameiginlegra nota og þarf að skila ómerktu til kennara:
2 stk lím (ekki með skrúfloki) miðstærð
4 FC blýanta
2 stk strokleður (Staedtler)
1 pk tréliti 12 stk Faber Castell
Skæri
Reglustika 30 cm
Verð: 5000 kr.

