Á öllum svæðum gildir:
Að hafa hendur og fætur hjá sér, - nota inniröddina og fara eftir fyrirmælum.
Svæði

Samvinna
Við stöndum rétt í
röðinni.
 Við bíðum róleg
við
kennslustofuna.


Gangar og anddyri



Strætó


Matsalur





Skólalóð





Við myndum raðir
við strætó.
Við erum
skólanum til
fyrirmyndar.



Við göngum frá
eftir okkur.
Við minnum aðra
á að fara eftir
reglum.
Við virðum leik
annarra.
Við göngum frá
áhöldum.













Salerni





Kennslurými






Við göngum
snyrtilega um
salernisaðstöðu.
Við höldum
gólfinu þurru og
hreinu.



Við réttum upp
hönd.
Við göngum vel
um.
Við aðstoðum
hvort annað.



Við aðstoðum
hvert annað.
Við hvetjum hvert
annað.











Íþróttasalur og
búningsklefar





Skólasamkomur


Við göngum
skipulega í og úr
sal.
Við tökum þátt
þegar við á.




Ábyrgð
Við hengjum upp
útifatnað og
setjum skó í
skóhillur.
Við göngum á
milli svæða.
Við fylgjum
öryggisreglum.
Við förum strax í
röðina þegar
flautað er.









Tillitssemi
Við berum
virðingu fyrir
eigum annarra.
Við göngum
hægra megin á
göngunum.
Þeir sem eru
fremstir í röðinni
fara aftast í
strætó.
Við sitjum eða
stöndum kyrr í
strætó.
Við erum kurteis.
Við göngum
rólega.

Við bíðum
þolinmóð í röðinni.
Við sitjum við
bekkjarborð.




Við förum strax í
bekkjarraðir þegar
flautað er.
Við leikum okkur
á skólalóðinni.
Við sækjum aðstoð
ef þörf er á.
Við fáum
„leyfispassa“ hjá
kennara.
Við þvoum okkur
um hendurnar.
Við hendum
pappír í ruslafötu.
Við göngum vel
um eigur okkar og
annarra.
Við mætum með
námsgögn.
Við hlustum af
athygli á þann
sem hefur orðið.




Við erum kurteis.
Við bjóðum öðrum
í leik.



Við mætum með
viðeigandi
íþróttafatnað og
förum í sturtu að
loknum tíma.
Við göngum
snyrtilega frá
fötunum okkar.
Við erum rösk í
búningsklefanum.
Við skilum
áhöldum á sinn
stað.
Við sitjum kyrr í
sætinu okkar.
Við sýnum gestum
og flytjendum
áhuga og virðingu.



Við sturtum niður
og lokum salerni.
Við notum
hæfilegt magn
pappírs og sápu.
Við gefum öðrum
næði.
Við göngum
hljóðlega um.
Við berum
virðingu fyrir
hvert öðru.
Við förum í
stafrófsröð.
Við stöndum fyrir
aftan stólana.
Við förum í
stafrófsröð.
Við tölum vel um
og við hvort
annað.
Við sýnum
íþróttamannslegahegðun.


















Við hlustum af
athygli og
fylgjumst með.
Við klöppum
þegar við á.

Með því að sýna samvinnu, ábyrgð og tillitssemi erum við sátt og þannig
myndum við TRAUST til hvors annars.

