Innkaupalisti Valhúsaskóla – 9. bekkur
16.8. 2010
Námsbækur eru allar afhentar í skóla.
Nemendur eru beðnir að fara yfir hvað þeir eiga af því sem talið er upp hér fyrir neðan
og það er ósk okkar í skólanum að nemendur nýti frekar það sem þeir eiga en fylgi
óskum um sérstaka liti á möppum og stílabókum.
 Heimavinnubók (helst skóladagbók)
 1 stk. lausblaðamappa ( A4 m/hörðum spjöldum – þynnri gerð)
 1 stk. millispjöld (6 spjalda)
 11 stk. þunnar plastmöppur (ein blá, ein rauð, tvær hvítar, þrjár appelsínugular, ein fjólublá
og ein svört, tvær að eigin vali)
 3 búnt af línustrikuðum blöðum
 15 stk. plastvasa m/götum A4
 2 stk. stílabók (A4 gormabók m/rifgötum)
 4 stk. stílabók (A4 án gorma) – tvær bláar og tvær rauðar
 2 stk. reikningsbók (A4 gormabók m/rifgötum)
 1 stk. reikninghefti (A4 án gorma)
 5 stk. teygjuplastmöppur (ein rauð, ein blá, ein hvít eða glær (þykkari gerð), og tvær að
eigin vali)
 vasareikni (Casio Fx 350)
 hringfara
 reglustika
 áherslupenna
 tréliti
 gráðuboga
 lítil skólaskæri (minnstu gerð)
 góðan penna, góðan skrúfbrýant/blýant, strokleður, yddara, og límstift
 sundgleraugu
 Danskur málfræðilykill e/ Hrefnu Arnalds – Hugföng
 Enskur málfræðilykill e/ Jan Emil Tveit – Hugföng
 Æskilegt er að nemendur eigi orðabækur í ensku og dönsku.
Eftirfarandi listi er fyrir valgreinar:
danska: 2 x þunn plastmappa, laus blöð eða stílabók A4 með gormum
franska: A4 mappa , búnt af línustrikuðum blöðum, glósubók (lítil stílabók)
spænska: harðspjaldamappa A4 og línustrikuð blöð.
þýska: þunn plastmappa, stílabók (A4 án gorma), teygjumappa.
heimilisfræði: þunn plastmappa – gul
náttúrufræði 9.bekk. val: Lausblaðamappa
saumar: ein skissubók m/ auðum blöðum

9.bekkur – sundurliðun fyrir hvert fag
samfélagsfræði:
2x þunn plastmappa ( fjólublá og svört)
búnt af línustrikuðum blöðum
teygjumappa
trélitir
lífsleikni:
þunn plastmappa – að eigin vali
náttúrufræði:
plastmappa að eigin vali
1 búnt línustrikuð blöð
danska:
1x þunn plastmappa – rauð
2x stílabók ( A4 án gorma)
teygjuplastmappa – rauð
enska:
þunn plastmappa – blá
1 stk. búnt af línustrikuðum blöðum
2x stílabók (A4 án gorma) - blá
teygjuplastmappa – blá
íslenska:
1stk. lausblaðamappa m/hörðum spjöldum A4 (þynnri gerð, eingöngu f. ísl)
1 búnt millispjöld A4 (6 spjalda)
3 þunnar plastmöppur – appelsínugulur
3 plastvasar m/götum A4
2 stílabækur A4 ( gormabók m/rifgötum)
teygjumappa
áherslupenni
góður penni, blýantur, strokleður, yddari og límstifti
stærðfræði:
2x þunn plastmappa – hvít
10 stk. plastvasar (m/götum A4)
2x reikningsbók (A4 gormabók m/rifgötum)
reikningshefti (A4 án gorma)
1x teygjuplastmappa (þykkari gerð) – hvít eða glær
vasareikni (Casio Fx 350 fyrir 9. og 10. bekk – má vera einfaldari fyrir 7. og 8. bekk)
hringfara
reglustika
áherslupenna
tréliti
gráðuboga
lítil skólaskæri
góðan skrúfbrýant/blýant, strokleður, yddara, og límstift

