
  

Ibestad kommune 

Hvor alt er mulig 

Ibestad skole 

9450 HAMNVIK 

Åpning 19.1.17. ØNSKELISTE – gaver nyskolen 

 Lavvo 

 Balansestokker 

 «Ufo-disse» 

 Andre husker av ulike slag 

 Akematter 

 Fluefiskesett + fluebindingsutstyr 

 Bord med brettspill malt på til utendørs bruk + brikker, sjakk, ludo, mil osv 

 «Brettspillfolie» til å lime på bord innendørs  + brikker, sjakk, ludo, mil osv 

 «Folie» med matematikkbegreper/-formler til å lime på gulv (inkl gradskive utenfor dør) 

 Uteleker for småtrinn/SFO (bøtter, spader osv) 

 Skur til oppbevaring av leker, ski og annet utstyr 

 Klassesett «The Hunger Games» 

 Overlevelsesdrakter til bruk i «Ut på havet» 

 Blinkvegg/-stativ for snøballkasting og «veggkonk» (fotball) 

 Lisens til undervisningsstedet «Kikora» - en for barnetrinn, en for ungdomstrinn 

 Stoler/benker til å ha inne i mellomtrinns- og ungdomstrinnsfløyene 

 «Vennebenk» 

 «Torso» (kropp) til naturfag 

 Mikroskop 

 Klassesett: «Uglies» av Scott Westerfield, «Mathilda» av Roald Dahl, «Does My Head Look  

Big in This» av Randa Abdel-Fattah, “The Absolutely True Story og a Part-Time Indian” av 

Sherman Alexie og/eller “Revolting Rhymes” av Roald Dahl. OBS: Klassesett er pr i dag 17 stk. 

 Bålpanne 

 Volleyballnett og badmintonnett utendørs 

 Utstyrspakker «Trivselsleder» (nytt trivselstiltak som vi starter med på skolen).  Pakkene 

koster fra 5-6000 til 11-12000 kr, og dekker mange aktiviteter for våre elevgrupper. 

 Brettspill av ulike slag, store og små, til innendørs bruk 

 Diverse utstyr til bruk i kroppsøving (baller av ulike slag til inne- og utebruk, små trampoliner, 

hoppetau, rokkeringer, vester, minimål, skumballer 

 Refleksvester til de voksne (inspeksjon og tur) 

 Badminton (innendørs) 

 Basketplater (gjerne med kurver) 

 «Artsduker» (plast) til utendørs bruk 

 Gruppeesett med kikkerter (8 stk) 

 Utstyr til naturfag utendørs (terrarium, håver, bøker med fuglelyder, forstørrelsesglass 

m/snor, kompass m/snor 

 Utstyr til uteskole: økser, kniver, sager 

 Snøskufler – korte og lange 

 Sitteunderlag, matter og plater 

 


