Innkaupalisti 7. Bekk
Það sem talið er upp á bókalistanum fæst m.a. í Hugföngum á Eiðistorgi

danska:
2 x þunnar plastmöppur – rauðar
1 x teygjuplastmappa – rauð
1 x stílabók (A4 án gorma)- rauð
1 x úrklippubók A4
enska:
1 x búnt af línustrikuðum blöðum
2 x stílabók (A4 án gorma) – blá
1x plastmappa - blá
1x teygjuplastmappa – blá
stærðfræði:
2x þunn plastmappa – hvít
5 stk. plastvasar (m/götum A4)
2x reikningsbók (A4 gormabók m/rifgötum)
reikningshefti (A4 án gorma)
1x teygjuplastmappa (þykkari gerð) – hvít eða glær
vasareikni
hringfara
reglustika
áherslupenna
tréliti
gráðuboga
góðan penna, 5 blýanta, strokleður, yddara, og límstifti
íslenska:
3x þunnar plastmöppur – appelsínugular
3x plastvasar m/götum A4
3x stílabækur A4, með gormum og rifgötum
1x stílabók A4, án gorma
2x teygjumöppur
áherslupenni
trélitir
góðir pennar, blýantar, strokleður, yddari, límstifti og muna eftir pennaveskinu
samfélagsfræði/saga og landafræði:
2x þunnar plastmöppur
línustrikuð blöð
1x teygjumappa
náttúrufræði:
2 x þunn plastmappa
1 x teygjuplastmappa

búnt af línustrikuðum blöðum
trúarbragðafræði:
1x þunn plastmappa – gul
lífsleikni:
1x þunn plastmappa
saumar:
1 teygjumappa,
1 par af prjónum nr. 4,5.

Æskilegt er að nemendur komi með sín eigin heyrnartól.

Innkaupalisti 8. bekk
Það sem talið er upp á bókalistanum fæst m.a. í Hugföngum á Eiðistorgi

danska:
1 x þunn plastmappa – rauð
2 x rauðar stílabækur A4 án gorma
1 x teygjuplastmappa – rauð
enska:
1 x búnt af línustrikuðum blöðum
2 x stílabók (A4 án gorma) – blá
1x plastmappa - blá
1x teygjuplastmappa – blá
stærðfræði:
2x þunn plastmappa – hvít
5 stk. plastvasar (m/götum A4)
2x reikningsbók (A4 gormabók m/rifgötum)
reikningshefti (A4 án gorma)
stílabók (A4 án gorma)
1x teygjuplastmappa (þykkari gerð) – hvít eða glær
vasareikni
hringfara
reglustika
áherslupenna
tréliti
gráðuboga
góðan penna, 5 blýanta, strokleður, yddara, og límstifti
íslenska:
lausblaðamappa m/hörðum spjöldum A4 (þynnri gerð, eingöngu f. ísl)
millispjöld A4 (5 spjalda)
4x þunnar plastmöppur – appelsínugular
4x plastvasar m/götum A4
3x stílabækur A4, með gormum og rifgötum
1x stílabók A4, án gorma
2x teygjumöppur
áherslupenni
góðir pennar, blýantar, strokleður, yddari, límstifti og muna eftir pennaveskinu
náttúrufræði og samfélagsfræði:
1 stk. þunn plastmappa
1 stk teygjuplastmappa
lausblaðamappa m/hörðum spjöldum
7 millispjöld í möppu
búnt af línustrikuðum blöðum
lífsleikni:

þunn plastmappa – að eigin vali
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
bókfærsla: tvær dagbækur (dálkabækur) og ein höfuðbók
efnafræði: 1x þunn plastmappa
enska – kvikmyndir: Línustrikuð blöð og mappa.
hraðlestur og námstækni: þunn plastmappa að eigin vali
innanhússhönnun: -A4 skissubók, hvít blöð
-A3 skissubók, hvít þykk blöð
-A3 blöð þykk, litur að eigin vali, 2 stk. Geyma heima fyrst um sinn,
notað í desember.
-1 stk stílabók A4
- Teikniblýanta 2 stk
Nemendur þurfa að eiga gott strokleður, skæri, límstift, yddara, liti (Tré, vaxliti)
reglustiku, vasareikni.
kvikmyndafræði: 1x teygjumappa – svört
1x lítil glósubók
félagsmálafræði:
1x stílabók A4 án gorma
1x stílabók A5 án gorma
tölvufræði:
minniskubbur

Æskilegt er að nemendur komi með sín eigin heyrnartól.

Innkaupalisti 9. bekk
Það sem talið er upp á bókalistanum fæst m.a. í Hugföngum á Eiðistorgi

samfélagsfræði:
2 x þunnar plastmöppur
línustrikuð blöð
1x teygjumappa
lífsleikni:
þunn plastmappa – að eigin vali
náttúrufræði:
lausblaðamappa m/hörðum spjöldum
1 stk. þunn plastmappa
búnt af línustrikuðum blöðum

danska:
1x þunn plastmappa – rauð
2x stílabók ( A4 án gorma)
1x teygjuplastmappa – rauð
Gott að eiga danskan málfræðilykil
enska:
1 x búnt af línustrikuðum blöðum
2 x stílabók (A4 án gorma) – blá
1x plastmappa - blá
1x teygjuplastmappa – blá
íslenska:
lausblaðamappa m/hörðum spjöldum A4 (þynnri gerð, eingöngu f. ísl)
millispjöld A4 (6 spjalda)
4x þunnar plastmöppur – appelsínugular
4x plastvasar m/götum A4
3x stílabækur A4, með gormum og rifgötum
1x stílabók A4, án gorma
2x teygjumöppur
áherslupenni
góðir pennar, blýantar, strokleður, yddari, límstifti og muna eftir pennaveskinu
stærðfræði:
2x þunn plastmappa – hvít
5 stk. plastvasar (m/götum A4)
2x reikningsbók (A4 gormabók m/rifgötum)
reikningshefti (A4 án gorma)

stílabók (A5 án gorma)
1x teygjuplastmappa (þykkari gerð) – hvít eða glær
vasareikni – Casio 350
eða - Sharp EL-531 WH
hringfara
reglustika
áherslupenna
tréliti
gráðuboga
góðan penna, 5 blýanta, strokleður, yddara, 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
enska – kvikmyndir: Línustrikuð blöð og mappa.
hraðlestur og námstækni: þunn plastmappa að eigin vali
innanhússhönnun: -A4 skissubók, hvít blöð
-A3 skissubók, hvít þykk blöð
-A3 blöð þykk, litur að eigin vali, 2 stk. Geyma heima fyrst um sinn,
notað í desember.
-1 stk stílabók A4
- Teikniblýanta 2 stk
Nemendur þurfa að eiga gott strokleður, skæri, límstift, yddara, liti (Tré, vaxliti)
reglustiku, vasareikni.
kvikmyndafræði: 1x teygjumappa – svört
1x lítil glósubók
félagsmálafræði:
1x stílabók A4 án gorma
1x stílabók A5 án gorma
tölvufræði:
minniskubbur

Æskilegt er að nemendur komi með sín eigin heyrnartól.

Innkaupalisti 10. bekk
Það sem talið er upp á bókalistanum fæst m.a. í Hugföngum á Eiðistorgi

náttúrufræði:
lausblaðamappa m/hörðum spjöldum
1 stk. þunn plastmappa
búnt af línustrikuðum blöðum

samfélagsfræði:
1x þunn plastmappa
línustrikuð blöð
1x teygjumappa
lífsleikni:
þunn plastmappa – að eigin vali
enska:
1 x búnt af línustrikuðum blöðum
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:
lausblaðamappa m/hörðum spjöldum A4 (þynnri gerð, eingöngu f. ísl)
millispjöld A4 (6 spjalda)
3x þunn plastmappa – appelsínugulur
5x plastvasar m/götum A4
3x stílabækur A4, með gormum og rifgötum
1x stílabók A4, án gorma
1x teygjumappa
áherslupenni
góðir pennar, blýantar, strokleður, yddari, límstifti og muna eftir pennaveskinu
stærðfræði:
2x þunn plastmappa – hvít
5 stk. plastvasar (m/götum A4)
2x reikningsbók (A4 gormabók m/rifgötum)
1x reikningshefti (A4 án gorma)
1x stílabók (A5 án gorma)
1x teygjuplastmappa (þykkari gerð) – hvít eða glær

Vasareikni: Casio 350 (fæst t.d.í Office One)
eða - Sharp EL-531 WH (fæst t.d. í Pennanum, Bræðrunum Ormsson)
hringfara
reglustika
áherslupenna
tréliti
gráðuboga
góðan penna, 5 blýanta, strokleður, yddara, 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
enska – kvikmyndir: Línustrikuð blöð og mappa.
hraðlestur og námstækni: þunn plastmappa að eigin vali
innanhússhönnun: -A4 skissubók, hvít blöð
-A3 skissubók, hvít þykk blöð
-A3 blöð þykk, litur að eigin vali, 2 stk. Geyma heima fyrst um sinn,
notað í desember.
-1 stk stílabók A4
- Teikniblýanta 2 stk
Nemendur þurfa að eiga gott strokleður, skæri, límstift, yddara, liti (Tré, vaxliti)
reglustiku, vasareikni.
kvikmyndafræði: 1x teygjumappa – svört
1x lítil glósubók
félagsmálafræði:
1x stílabók A4 án gorma
1x stílabók A5 án gorma
tölvufræði:
minniskubbur
Æskilegt er að nemendur komi með sín eigin heyrnartól.

