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Medbringeliste 2020/21 
 
Skal medbringes: 
 

• Cykel med bagagebærer (med lås og lygter). Cyklen bruges til skolebrug – dvs. ture ud 
af huset, linjefag og selvfølgelig i fritiden 

• Cykelhjelm (skal bruges hver gang du cykler - også i din fritid på Svenstrup) 

• Pumpe og lappegrej 

• Bærbar computer med Windows eller en Apple MacBook (skal kunne køre office-
pakken - dvs. ikke en Chrome-book) 

• Skoletaske eller computertaske 

• Hængelås til dit skab på værelset (skal passe til et 5 mm hul) 

• Penalhus (blyanter, viskelæder, kuglepen/tusch, overstregningstusch, passer, 
vinkelmåler, lineal) 

• Lommeregner (TI 30 eller bedre) 

• USB-nøgle 

• Dyne, pude, sengelinned, lagen, tæppe/sengetæppe 

• Sportstøj, badetøj, løbesko og indendørssko 

• Almindeligt skiftetøj 

• Toiletsager, evt. medicin 

• Håndklæder 

• Sygesikringsbevis og blåt sygesikringsbevis 

• Lille vasketøjskurv 

• Krus, bestik og tallerken i plastik (dyb +flad) til ture ud af huset 

• Personlig drikkedunk – vandflaske med navn. Bruges hver dag pga 
coronaregler. 

• Sovepose til helårsbrug, liggeunderlag (til ture ud af huset) 

• Sportstaske mellemstor med tydeligt navn (til ture – kan evt. købes sammen med 
bestilling af ekstra skoletøj) 

• 10. klasse skal medbringe en kopi af 9. kl. afgangsbevis (afleveres til sk-læreren ved 
ankomst) 

 
 
Kan medbringes: 
 

• Mindre trådløs højtaler 

• Rygsæk (lille) til ture og andet 

• Hårtørrer (god idé at lave fælles aftaler på værelset), håndsæbe osv. 

• Plakater (må kun ophænges m. sticky tack – kan købes på skolen) 

• Rullemadras (tynd hvid str. 90x200) 

• Musikinstrumenter 

• Termokande 

• Bordtennisbat, ketcher, bolde/fjerbolde (du skal have dine egne med til fritiden) 

• Studiekalender/lektiebog 

• Mobiltelefon (må dog ikke bruges de første 14 dage) 

• Pas – til juletur og skitur. Skal medbringes fra december 2020. Husk at få det bestilt i 
god tid. 

• Lille printer med kabel (printeren kan ikke køre trådløst og skal bruges til alle prøver. 
Kabel følger typisk ikke med i pakken, men skal købes særskilt) 
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Kan ikke medbringes 
 

• Fjernsyn 

• Elkedel og andre elektriske køkkenartikler 

• Stationær computer 

• Div. Musikanlæg 

• Store trådløse højtalere 

 


