
 

  

Bóka- og áhaldalisti fyrir 1. – 3. bekk 
skólarið 2014 – 2015 

     

ATH! Muna að nýta gögn frá fyrra ári. Gott er að meta ástandið og endurnýja ef þörf er á   
 

 1. bekkur 
 

 3 teygjumöppur (svarta, rauða og 
bláa) 

 3 plastmöppur A4 fyrir laus blöð 
(gula, rauða og græna). Glærar með 
lituðu baki. 
Mikilvægt að allar möppur séu í þeim 
litum sem óskað er eftir. 

 1 sögubók A4 (Sögubókin mín) 
 1 verkefna- og úrklippubók A4 
 1 Æfingarbók 1 skrift 
 Dósayddara 
 Reglustiku 
 Skæri 
 Strokleður 
 Tréliti 
 Þríhyrningslaga blýanta HB 
 Límstifti 
 Talnagrind 

 
 

      
 2. bekkur  
 

 1 bláa, græna og gula plastmöppu 
A4 fyrir laus blöð 

 2 sögubækur A-4  (Sögubókin mín) 
 2 stílabækur A-5, með breiðu línubili 
 1úrklippubók  A-4 
 1 reikningsbók A4 m/stórum rúðum 
 Vasareikni 
 Dósayddara 
 Reglustiku 
 Túss- og tréliti 
 Límstifti  
 Skæri  
 Strokleður  
 Þríhyrningslaga blýanta HB 

 
 

     
 3. bekkur 
 

 1 gula plastmöppu A4 fyrir laus blöð  
 2 A5 stílabækur 
 1 sögubók A4 
 1 A4 stílabók án gorma 
 1 A4 reikningsbók m/stórum rúðum 
 2 úrklippubækkur A4 
 Vasareikni  
 Dósayddara 
 Reglustiku  
 Tréliti 
 Límstifti 
 Strokleður  
 Skæri 
 3 Þríhyrningslaga blýanta HB 

 

 

Mjög mikilvægt er að hafa allar bækur og áhöld vel merkt.  
                                                                                                                               

 Kveðja, kennarar á yngsta stigi 



 

Grunnskóli Grindavíkur bóka- og áhaldalisti 4. bekkjar 
skólarið 2014 – 2015                

 
Í upphafi skólaárs þurfa börnin að verða sér úti um margvísleg gögn. 

A.T.H.Sjálfsagt er að nýta gögn sem til eru frá fyrra ári. 
     

 4. bekkur 
 2 teygjumöppur, (rauða og bláa) 
 Harðplasta breiða teygjumöppu 
 4 plastmöppur, gula, rauða, græna og bláa 
 1 reikningsbók A4 með stórum rúðum  
 2 A4 stílabækur án gorma  
 2 A4 línustrikaða gormabók 
 1 Skrift 1 (rauð skriftarbók með hjálparlínum)  
 Blaðagám –tré- eða plastgám 
 Vasareikni 
 Dósayddari 
 Reglustika 
 Túss- og trélitir 
 Skæri 
 Strokleður  
 2 límstifti 
 3 þríhyrningslaga blýanta HB 
 

Mjög mikilvægt er að hafa allar bækur og áhöld vel merkt. 
 

Kveðja, Jóna Rut og Sigurrós 



 

 

 

 

Grunnskóli Grindavíkur bóka- og áhaldalisti 5. bekkjar 
skólarið 2014 – 2015                

 
Í upphafi skólaárs þurfa börnin að verða sér úti um margvísleg gögn. 

A.T.H.Sjálfsagt er að nýta gögn sem til eru frá fyrra ári. 

5. bekkur 
 2 teygjumöppur, (rauða og bláa) 
 Harðplasta breiða teygjumöppu (gott að nota í stað svötu möppunnar) 
 3 plastmöppur með lituðu baki 
 2 reikningsbækur A4 með stórum rúðum (án gorma)  
 2 A4 stílabækur án gorma  
 2 A4 línustrikaða gormabók 
 Blaðagám –tré- eða plastgám 
 Vasareikni 
 Dósayddari 
 Reglustika 
 Túss- og trélitir 
 Skæri 
 Strokleður   
 2 límstifti 

 3 þríhyrningslaga blýanta HB 

Mjög mikilvægt er að hafa allar bækur og áhöld vel merkt. Kveðja, Guðbjörg og Lolla 



6-bekkur 
Innkaupalisti 2014-2015. 

Nemendur þurfa að eiga: 

 

 strokleður 

 reglustiku  

 gráðuboga 

 yddara 

 blýanta / blýpenna 

 reiknivél  

 skæri 

 tréliti 

 límstifti 

 1 glósubók fyrir ensku 

 1 A4 línustrikaða bók án gorma, GULA 

 1 A4 línustrikaða bók án gorma, RAUÐA 

 1 A4 línustrikaða bók án gorma, BLÁA 

 1 A4 línustrikaða bók (sem hægt er að rífa úr) 

 1 A4 rúðustrikaða bók með millistærð af rúðum. 

 3 plastmöppur mismunandi að lit(til að setja í götuð blöð) 

 tímaritabox 
 

Athugið 

 Sjálfsagt er að nota dót sem þið eigið frá því í fyrra. 

 Mikilvægt er að merkja alla hluti vel svo hægt sé að koma þeim til skila ef þeir týnast. 

 

 Kær kveðja, Kristjana og Svava   



 

 

 
7. bekkur veturinn 2014– 2015 

 

Athugið hvort þið eigið það sem er á listanum áður en farið er að versla og reynið að notast við 
námsgögn frá því í fyrra! 

 
 

o Viðarblýantar (t.d. gráu þríhyrndu blýantana) eða blýpenna og blý og nóg af því☺ 

o Strokleður 

o Yddari 

o Reglustika 

o Gráðubogi 

o Reiknivél 

o Skæri 

o Límstifti 

o Trélitir 

o 1 reikningsbók  A4 sem hægt er að rífa úr. 

o 2 A4 línustrikaðar stílabækur - ekki hægt að rífa úr (leiðarbækur í stærðfræði, íslensku). 

o Harðspjalda mappa með tveimur götum.  

o 1 pakki með 10 skiptiblöðum.  

o 1 stílabók sem hægt er að rífa úr. 

o 1 fagabók  
o Spilastokkur til að hafa í skólanum 

 

Nemendur gætu þurft að kaupa eitthvað aukalega í valfögum sem ekki kemur fram á þessum lista. 
 
Nauðsynlegt er að merkja gögnin sín ! 

 
                                                       Kveðja Ellert og Unndór 
 

 


