Innkaupalisti 7. bekk
Vinsamlegast athugið að nýta það sem til er frá fyrri árum.

danska:
2 x þunnar plastmöppur – rauðar
1 x teygjuplastmappa – rauð
1 x stílabók (A4 án gorma)- rauð
1 x úrklippubók A4
enska:
2 x stílabók (A4 án gorma) – blá
1x þunn plastmappa - blá
1x teygjuplastmappa – blá
stærðfræði:
2 x reikningsbók - A4 gormabók m/rifgötum
1 x reikningsbók - A4 án gorma
1 x stílabók - A4 án gorma
1 x þunn plastmappa – hvít
1 x teygjuplastmappa - þunn - hvít eða glær
1 x teygjuplastmappa - þykkari gerð – hvít eða glær
Vasareiknivél - lítil með √ rótartakka – (muna að merkja)
Gráðubogi
Reglustika
Áherslupenni, tússlitir
Skrúfblýantur/blýantar, strokleður, tunnuyddari og límstifti.
Íslenska:
3 þunnar plastmöppur A4 – appelsínugular (bókmenntir/ritun, málfræði, kannanir/verkefni)
5 plastvasar m/götum A4
1 stílabók A4, án gorma (stafsetning)
1 stílabók A4, með gormum og rifgötum
3 teygjumöppur (bókmenntir, málfræði, stafsetning)
áherslupenni
trélitir
góðir pennar, blýantar, strokleður, yddari, límstifti og muna eftir pennaveskinu

samfélagsfræði/saga og landafræði:
3 þunnar plastmöppur - svartar
Línustrikuð blöð
náttúrufræði:
1 x þunn plastmappa
1 x harðspjaldamappa
5 millispjöld
línustrikuð blöð
lífsleikni:

1x þunn plastmappa
saumar:
1 teygjumappa,
1 par af prjónum nr. 4,5.

Æskilegt er að nemendur eigi skóladagbók til að skrá hjá sér heimanám og skipuleggja sig.

Innkaupalisti 8. bekk

Vinsamlegast athugið að nýta það sem til er frá fyrri árum.

danska:
1 x þunn plastmappa – rauð
2 x rauðar stílabækur A4 án gorma
1 x teygjuplastmappa – rauð
enska:
2 x stílabók (A4 án gorma) – blá
1x plastmappa - blá
1x teygjuplastmappa – blá
stærðfræði:
2 x reikningsbók - A4 gormabók m/rifgötum
1 x reikningsbók - A4 án gorma - þrautabók
1 x stílabók - A4 án gorma – glósubók
1 x þunn plastmappa – hvít
10 stk. plastvasar – A4 með/götum
1 x teygjuplastmappa - þunn, hvít eða glær
1 x teygjuplastmappa - þykkari gerð, hvít eða glær
Vasareiknivél Casio fx-350 ES (notuð í 8.-10. bekk - muna að merkja vélina)
Hringfari
Gráðubogi
Reglustika
Áherslupenni, tússlitir, trélitir
Skrúfblýantur/blýantar, strokleður, tunnuyddari og límstifti.
Íslenska:
3 þunnar plastmöppur A4 – appelsínugular (bókmenntir, ritun/lesbækur, kannanir/verkefni)
5 plastvasar m/götum A4
2 stílabók A4, án gorma (stafsetning)
1 stílabók A5, án gorma (stafsetningarreglur/mfr.reglur)
1 stílabók A4, með gormum og rifgötum
3 teygjumöppur (bókmenntir, málfræði, stafsetning,)
áherslupenni
góðir pennar, blýantar, strokleður, yddari, límstifti og muna eftir pennaveskinu
Þemanám:
1 stk. þunn plastmappa
1 stk teygjuplastmappa
1x lausblaðamappa m/hörðum spjöldum (breiðari gerðin)
10 millispjöld í möppu
línustrikuð blöð

Eftirfarandi listi er fyrir valgreinar:
saumar:
Skissubók með auðum síðum (fæst t.d. í Tiger),
1 par af prjónum nr. 5.
spænska:
stílabók A4 með gormum

efnafræði:
félagsmálafræði:

1x þunn plastmappa
1x stílabók A4 með gormum
1x þunn plastmappa

Æskilegt er að nemendur eigi skóladagbók til að skrá hjá sér heimanám og skipuleggja sig.

Innkaupalisti 9. bekk
Vinsamlegast athugið að nýta það sem til er frá fyrri árum.

Þemanám:
1 stk. þunn plastmappa

1 stk teygjuplastmappa
5 plastvasar með götum
1x lausblaðamappa m/hörðum spjöldum- breiðai gerðin (9. og 10.bekkir geta notað möppuna
frá í fyrra)
10 millispjöld í möppu
línustrikuð blöð
danska:
1x þunn plastmappa – rauð
2x stílabók ( A4 án gorma)
1x teygjuplastmappa – rauð
Gott að eiga danskan málfræðilykil
enska:
2 x stílabók (A4 án gorma) – blá
1x plastmappa - blá
1x teygjuplastmappa – blá
Íslenska:
3 þunnar plastmöppur A4 – appelsínugular (bókmenntir, ritun, kannanir/verkefni)
5 plastvasar m/götum A4
1 stílabók A4, án gorma (stafsetning, æfingar)
1 stílabók A5, án gorma (stafs.reglur/mfr.reglur) ATH. Koma með glósubókina frá sl. vetri
1 stílabók A4, með gormum og rifgötum
3 teygjumöppur (bókmenntir, málfræði, stafsetning)
áherslupenni
góðir pennar, blýantar, strokleður, yddari, límstifti og muna eftir pennaveskinu
stærðfræði:
3 x reikningsbók - A4 gormabók m/rifgötum
1 x reikningsbók - A4 án gorma
1 x stílabók - A4 án gorma
1 x þunn plastmappa – hvít
10 stk. plastvasar - m/götum A4
1 x teygjuplastmappa - þunn – hvít eða glær
1 x teygjuplastmappa - þykkari gerð – hvít eða glær
Vasareiknivél – Casio fx-350 ES (muna að merkja vélina)
Hringfari
Gráðubogi
Reglustika
Áherslupennar, tússlitir, trélitir
Skrúfblýantur/blýantar, strokleður, tunnuyddari og límstifti.

Eftirfarandi listi er fyrir valgreinar:
saumar:
Skissubók með auðum síðum (fæst t.d. í Tiger),
1 par af prjónum nr. 5.
spænska:
1x stílabók A4 með gormum
efnafræði:
1x þunn plastmappa
heimspeki:
1x þunn plastmappa

hvað á ég að.....
félagsmálafræði:

1x þunn plastmappa
1x stílabók A4 með gormum
1x þunn plastmappa

Æskilegt er að nemendur eigi skóladagbók til að skrá hjá sér heimanám og skipuleggja sig.

Innkaupalisti 10. bekk
Vinsamlegast athugið að nýta það sem til er frá fyrri árum.

Þemanám:
1 stk. þunn plastmappa
1 stk teygjuplastmappa
1x lausblaðamappa m/hörðum spjöldum- breiðari gerðin (9. og 10.bekkir geta notað möppuna
frá í fyrra)
10 millispjöld í möppu

línustrikuð blöð

enska:
2 x stílabók (A4 án gorma) – blá
1x plastmappa - blá
1x teygjuplastmappa – blá
danska:
1x þunn plastmappa – rauð
2x stílabók (A4 án gorma)
1x teygjuplastmappa – rauð
Gott er að eiga danskan málfræðilykil
Íslenska:
3 þunnar plastmöppur A4 – appelsínugular (bókmenntir, ritun, kannanir/verkefni)
5 plastvasar m/götum A4
1 stílabók A4, án gorma (stafsetning, æfingar)
1 stílabók A4, með gormum og rifgötum
3 teygjumöppur (bókmenntir, málfræði, stafsetning)
áherslupenni
góðir pennar, blýantar, strokleður, yddari, límstifti og muna eftir pennaveskinu
stærðfræði:
4 x reikningsbók - A4 gormabók m/rifgötum
1 x reikningsbók - A4 án gorma (fyrir rökþrautir)
1 x stílabók - A4 án gorma – (fyrir glósur)
1 x þunn plastmappa – hvít
20 stk. plastvasar – A4 með götum
1 x teygjuplastmappa - þunn – hvít eða glær
1 x teygjuplastmappa - þykkari gerð – hvít eða glær
Vasareiknivél Casio fx-350 ES - (muna að merkja vélina)
Hringfari
Gráðubogi
Reglustika
Áherslupennar, tússlitir, trélitir
Skrúfblýantur/blýantar, strokleður, tunnuyddari og límstifti.

Eftirfarandi listi er fyrir valgreinar:
saumar:
Skissubók með auðum síðum (fæst t.d. í Tiger),
1 par af prjónum nr. 5.
spænska:
stílabók A4 með gormum
efnafræði:
1x þunn plastmappa
heimspeki:
1x þunn plastmappa
hvað á ég að.....
1x þunn plastmappa
félagsmálafræði:
1x stílabók A4 með gormum
1x þunn plastmappa
Æskilegt er að nemendur eigi skóladagbók til að skrá hjá sér heimanám og skipuleggja sig

