
Huskeliste – 2023/24 
Til værelset:  

• Tynd rullemadras til seng (madrasmål er 90x200 og der er topmadras på alle senge) 

• Dyne og hovedpude samt 2 sæt sengelinned 

• Sengetæppe 

• Plakater, blomster/pynt, (tyggegummi til ophæng kan købes på skolen, køber du selv, skal det være 
den blå udgave) 

• Tøjbøjler til skab 

• Vasketøjskurv 
 
Personlig pleje: 

• Håndklæder – toiletsager, husk håndsæbe 

• Ispose til idrætsskader (genfrys) – du skal medbringe 1 stk. 

• Medicin (også smertestillende til f.eks. hovedpine, mavepine, allergi m.m.), sportstape, elastikbind, 
plaster 

 
Til skolebrug: 

• Ordbøger til dansk, engelsk og tysk kan medbringes, men eleverne får via skolens abonnement 
adgang til den elektroniske udgave af Gyldendals røde ordbøger. 

• Sportstøj - Sportssko (ude-inde) 

• Badetøj 

• Evt. taske til skolebøger m.m. når du skal fra værelset til klasselokale 

• Skriveredskaber 

• Lommeregner 

• Lineal, tegnetrekant, passer 

• Printer (må først medbringes efter introperioden, og SKAL bruges til terminsprøver i december 
samt til sommerens skriftlige prøver. Printeren må ikke være trådløs, forbindelsen til computeren 
skal være kablet). 

• Evt. mapper og papir til skolebrug 
 
Uundværlige ting: 

• Ur – vækkeur 

• Krus til værelset 

• Tallerken, krus, frugtpose og drikkedunk til ture ud af huset (kampe, stævner, udlandsture m.m.) 

• Lovlig cykel med støttefod, cykelhjelm, cykellygter, pumpe, lappegrej – skal bruges fra start. 

• Refleksvest (kan evt. købes på BGIs webshop med logo) 

• Regntøj 

• 5-meter forlængerledning, til PC m.v.  

• Liggeunderlag og sovepose 
 
Skal bruges i løbet af året: 

• Gult sundhedskort og blå EU-sygesikringskort (blåt EU-sygesikringskort er en forudsætning for at 
deltage i udlandsture) 

• Gyldigt pas 
 
Må ikke medbringes: 

• Mobiltelefon (må medbringes efter introperioden) 

• PC og tablet og printer (PC/tablet skal dog medbringes efter introperioden, printer til terminsprøver 
og de skriftlige prøver). 

• Eksterne skærme og spillekonsoller (Xbox/playstation o. lign.) 

• Micro/mini-ovn 
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