
Námsgagnalisti fyrir 2. bekk  

skólaárið 2016-2017 

 

Eftirfarandi námsgögn þurfa nemendur að hafa í skólanum: 

 2 stk. teygjumöppu fyrir heimanám. ATH þeir sem voru á síðasta skólaári, ættu að 

eiga slíkar möppur.  

 3 stk. plastmöppur með glærri forsíðu (stærð A4) þrjá liti.  Á eingöngu við um nýja 

nemendur, sem voru ekki á síðasta skólaári. 

 1 stk. sögubókin mín (A4) – á eingöngu við um nýja nemendur, sem voru ekki á 

síðasta skólaári.  

 3 stk. stílabækur (A5) rauða, græna og bláa. 

 1 stk. tímaritabox – viðarboxin hafa komið sér vel og má endilega myndskreyta þau. Á 

eingöngu við um nýja nemendur, sem voru ekki á síðasta skólaári.  

 1 stk. reiknibók.(A4). Með stórum gluggum. 

 1 stk. blokkflauta. 

 

Í pennaveskinu þarf að vera: 

 3 stk. blýantar – gott að hafa þá með gripi. T.d. Faber Castell. 

 Trélitir/vaxlitir/tússlitir 

 Strokleður 

 Skæri 

 Límstifti 

 Reglustika 

 Yddari 

 

Foreldrar eru hvattir til að nýta stílabækur, möppur og annað skóladót ef það er til heima og 

er lítið eða ónotað frá fyrri vetri. Einhverjar bækur og og möppur voru geymdar í skólanum 

og hef ég tekið tillit til þess á á listanum hér að ofan.  

 

Sund- og leikfimifatnaður. Ætlast er til að börn mæti með íþróttaföt í leikfimi. Skór fyrir 

íþróttir eru ekki nauðsynlegir nema foreldrar óski þess. Ef svo er mega íþróttaskórnir ekki 

vera með svörtum botni.  

 

Athugið að merkja alla hluti vel. Hvern einasta lit og blýant er gott að merkja með litlum 

límmiða og skrifa stafi barnsins á. Eins er auðvelt að skrifa á þessa hluti með merkipenna. 

Merkið einnig fatnað barnanna.  



Áhersla er lögð á að börnin passi dótið sitt vel og oft er hægt að komast hjá vafa- og 

deilumálum ef hlutirnir eru vel merktir. Sama gildir um fatnað t.d. skó, húfur, vettlinga og 

íþróttadót.  

 

Hlakka til að hitta ykkur á nýju skólaári, 

Tinna S. Hallgríms 

 

 

 

 


