
Svæði Virðing Ábyrgð Vinsemd 

Kennslurými 

Ganga hljóðlega um. 
Tala lágt. 
Rétta upp hönd. 
Sýna kurteisi. 
Hafa hendur og fætur hjá sér. 

Mæta með námsgögn. 
Ganga vel um eigur 
skólans og annarra. 
Gerum okkar besta. 
Mæta á réttum tíma. 

Vera jákvæð og hrósa. 
Vera vingjarnleg. 
Hlusta á aðra af virð-
ingu. 
Aðstoða aðra. 

 
  

 
Gangar og 

anddyri 

Raða skóm í skóhillur og 
hengja upp yfirhafnir. 
Ganga hljóðlega á milli 
svæða. 
Tala lágt. 
Hafa hendur og fætur hjá sér. 

Ganga hægra megin. 
Hafa gönguleiðir greiðar. 
Ganga vel um eigur 
skólans. 
Ganga frá töskum á 
merkta staði. 

Sýna tillitssemi. 
Bíða róleg í röð. 
Gefa öðrum tíma og 
pláss. 
Tala vel um verk       
nemenda. 

 
 
 

Matsalur 

Ganga rólega í sætin. 
Tala lágt. 
Hafa hendur og fætur hjá sér. 
 
  

Nota hnífapör og glös á 
viðeigandi hátt. 
Sitja við matarborðið. 
Ganga frá eftir sig. 
Sækja aðstoð ef þarf. 

Bjóða öðrum sæti við 
hlið okkar. 
Sýna kurteisi og þakka 
fyrir sig. 
Aðstoða aðra. 

Bókasafn 

Vera hljóðlát. 
Bíða róleg í röð eftir           
afgreiðslu. 
Hafa hendur og fætur hjá sér. 

Skila bókum á tilsettum 
tíma og á réttan stað. 
Fara vel með bækur og 
gögn. 

Sýna kurteisi. 
Aðstoða aðra. 
Vera jákvæð og hrósa. 
 

 
 
 

Salerni 

Einn í einu. 
Sturta niður og loka salerni. 
 
 
 

Nota hæfilegan tíma. 
Þvo hendur og nota 
ruslafötur. 
Nota vatn, sápu og 
pappír hóflega. 

Veita öðrum næði. 
Bera virðingu fyrir eigum 
skólans og umhverfinu.  
 
 

Skólalóð 

Halda sig á skólalóð. 
Fylgja fyrirmælum. 
Hafa hendur og fætur hjá sér. 
 

Ganga vel um tæki og 
leikföng. 
Fara inn þegar bjallan 
hringir. 

Passa upp á hvert 
annað. 
Allir jafnir og velkomnir í 
leik. 

Starfs-
mannarými 

Bíða róleg eftir afgreiðslu. 
 

Kynna sig og erindi hjá 
ritara. 

Sýna kurteisi og þakka 
fyrir sig. 

Skólaferðir 
skólabíll 

Bíða róleg í röð. 
Ganga vel um. 
Hafa hendur og fætur hjá sér. 
Fara eftir fyrirmælum. 

Sitja kyrr og nota belti. 
Farangur á réttum stað. 
Fylgja hópnum. 
 

Bjóða öðrum sæti sér 
við hlið. 
Vera góðir fulltrúar 
skólans. 

Skóla-
samkomur 

Hlusta af athygli og fylgjast 
með. 
Sýna kurteisi. 
Hafa hendur og fætur hjá sér. 
 

Ganga skipulega í og úr 
sal. 
Sitja hljóð og kyrr. 
Taka þátt þegar við á. 
 

Bjóða öðrum sæti við 
hlið sér. 
Sýna gestum og         
flytjendum áhuga og 
virðingu. 

Íþróttir og 
sund 

Hafa hendur og fætur hjá sér. 
Bíða í búningsherbergi eftir 
kennara. 
Fylgja fyrirmælum. 
Sýna kurteisi. 
 

Mæta með fatnað og fara 
í sturtu. 
Vera tilbúin á réttum 
tíma. 
Ganga vel um eigur 
skólans. 

Bjóða öðrum í leik. 
Hvetja hvert annað og 
hrósa. 
 
 
 

Öll almenn 
svæði 

Fylgja fyrirmælum. 
 
 

Ganga vel um eigur 
skólans, okkar og 
annarra. 

Allir jafnir. 
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