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Innkaupalisti 9.-10. bekkur 
 

 

 Um leið og við bjóðum nemendur velkomna til starfa í vetur viljum við benda á eftirfarandi. 

   
Stærðfræði:   2 stk. rúðustrikuð bók  A4, má vera með gormum 

1 stk. A5 stílabók (notuð sem leiðarbók, nokkrir í 10. bekk eiga bók frá því            

   í fyrra og mega nota hana áfram)  

1 stk. plastmappa A4 með glærri framhlið 

1 stk. glæran gráðuboga 180°(hálfhringur) 

1stk hringfara 

vasareikni (ekki einfaldasta gerð) 

Danska:   2 stk. glósubækur (eða litlar stílabækur)  

    1stk. plastmappa A4 með glærri framhlið 

Heimilisfræði:  1 stk. plastmappa A4 með glærri forsíðu   

Náttúrufræði:  1 stk. plastmappa A4 með glærri forsíðu –, línustrikuð blöð 

Náms- og starfsfræði: 1 stk. plastmappa  A4 með glærri forsíðu   

Íslenska :    1 stk. A4 mappa með hringsmellum (3-4 cm) má vera með mjúkum hliðum 

50 stk. línustrikuð blöð 

10 stk. plastvasa  (notaðir við verkefna skil – geymdir í möppu) 

Enska:    1 stk. plastmappa A4 með glærri forsíðu - glósubók 

Samfélagsfræði:  1 stk. plastmappa A4 og línustrikuð blöð 

Siðfræði/Heimspeki:  1 stk. plastmappa A4 

Íþróttir: Íþróttaföt bæði til inniveru og útiveru.  ATH. að íþróttaskór mega ekki strika 

á gólfið 

Sund:    Sundföt, sundgleraugu(fyrir þá sem vilja) 

Tölvuval í 9.og 10.  1 stk. plastmappa A4 með glærri framhlið  

Photoshop val 9. og 10. 1 stk. plastmappa A4 með glærri framhlið 

Lífsleikni               1 stk. plasmappa með glærri framhlið     

 

Kennarar ætlast til þess af nemendum að þeir komi alltaf með viðeigandi bækur í skólatösku, og séu 

með helstu áhöld í pennaveski, s.s. blýanta, penna, yddara, strokleður, tréliti, límstifti, skæri, 

reglustiku, leiðréttingarpenna (Tipp-Ex) og áherslupenna.  

*Ath. Nýtið ykkur það sem þið eigið frá fyrra skólaári! 

 

Annað: Æskilegt er að nemendur hafi aðgang að dansk/íslenskri orðabók og einnig er æskilegt að 

nemendur hafi aðgang að ensk/íslenskri orðabók sem og íslenskri orðabók (þær er stundum 

hægt að fá á fornbókasölum). Einnig má benda á að hægt er að kaupa áskrift að orðabókum 

á netinu, en það er ekki skylda.  

 

Í von um gott samstarf í vetur, 

kveðja, 

Kennarar 


