REGELMATRISE; Ta vare på skolen vår!
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PÅ SKOLEVEI


PÅ TUR



RESPEKT
Bruk innestemme.
Hils ved skolestart og skoleslutt.
Rekk opp hånda når du vil si noe
og vent på tur.
Lytt til den som har ordet.
Snakk hyggelig til hverandre.
La andres ting være i fred.
Hør på alle voksne.
Vær positiv og støttende.
Be om unnskyldning hvis du har
gjort urett.
Spis i matpause eller når lærer gir
lov og vis bordskikk.
Kast søppel og brett melkekartong
før du går ut.
Respekter andres nei/stopp.

Snakk hyggelig til
hverandre.
La andre og andres ting være i
fred.

La andre være i fred.
Gå bare når du må.
Bruk innestemme.
Snakk hyggelig til hverandre.
La andre være i fred.
Vent på tur.
Lek på anviste plasser.
Vis respekt for alt liv.
Bruk akematter / hoppestokker
kun sammen med voksne.
Hør på alle voksne.
Be om unnskyldning hvis du har
begått urett.
Hils på hverandre om morgenen.
Respekter andres nei/stopp.
Kontakt inspiserende lærer når
noen trenger hjelp.
Hold skoleplassen fri for hjul og
meier.
Følg trafikkreglene.
Respekter andres
eiendeler/eiendom og
framkomstmidler.
La andre være i fred.
Respekter beskjeder fra de
voksne.
Respekter andres eiendom /
utmark.















































ANSVAR
Kom inn når det ringer.
Rydd det du har brukt på plass.
Bruk innesko.
Vask hender før mat.
Gjør det du får beskjed om av de
voksne.
Gå rolig inne.
Spør om å få gå på toalettet.
Hold orden på arbeidsplass, i
hyller og sekk.
Legg tyggis og godteri igjen
hjemme.
Følg med i timene og hør etter.
Møt forberedt.
Legg igjen private leker hjemme.
Mobiltelefoner skal være avslått
og ligge i sekken når du er på
skolens område. Brukes kun etter
avtale.
Gå inn til timen med en gang du
har kledd av deg uteklær.
Gå rolig og bruk innestemme.
Gå på høyre side.
Hold orden i garderoben.
Gå ut når du har kledd på deg.
Vær ute i friminuttene.
Børst av snø/sand ute.
Uteleker skal bæres inne.
Vask hender.
Rydd etter deg.







OMSORG
Hjelp hverandre og vis hensyn.
Bidra til at alle har arbeidsro.
Gi ros til hverandre.
Vær positiv.
Si ifra til voksne hvis du ser noen
som ikke har det bra.



Hjelp hverandre
og ta hensyn.



Hent hjelp hvis noen trenger det.

Rydd etter deg.
Kle deg etter været.
Still opp når det ringer inn om
morgenen.
Ta vare på skolens område.
Vær ute i friminuttene.
Gå inn med en gang det ringer.
Følg regler og vent på tur.
Spør om lov til å låne ting.
Hold deg innenfor skolens
område.
Bruk lekeapparater slik det er
tenkt.





Hjelp hverandre.
Vis hensyn.
La andre få slippe til.

Gå på riktig side av veien eller
bruk gangveg og undergang.
Bruk gangfelt.
Sitt pent i drosja/buss.




Pass på hverandre.
Bruk innestemme
i drosja/buss.
Si ifra til voksne hvis noe skjer.
Ros hverandre.
Hjelp hverandre og vis
tålmodighet.

Hold deg mellom første og siste
voksne.
Ta vare på alt liv.
Ta med søppel hjem.
Pakk sekken fornuftig.
Kle deg etter forholdene.
Bruk lysvest.
Bruk relevant sikkerhetsutstyr.





GYMSAL –
GARDEROBER







GYMSAL



KANTINE








SFO-ROM










Ha respekt for hverandres grenser.
Respekter barfotområder.
Ha respekt for andre og andres
ting.
Gå til anvist plass.
Lytt til den voksne og godta
avgjørelser.
Svar på en vennlig måte.
Dersom du ikke deltar, hold deg i
ro på anvist plass.
Behandle utstyr med respekt.



Hold orden på tingene dine.




Godta at vi er forskjellige.
Bruk innestemme.




Møt presis.
Vi oppholder oss i gymsalen
sammen med en voksen.
Hjelp hverandre å rydde.
Bruk innesko som ikke sverter.




Bruk innestemme.
Godta at vi presterer ulikt.

Stå rolig i kø.
Svar med ”ja takk” eller ”nei
takk”.
Bruk innestemme.
Prat hyggelig til hverandre.
Sitt rolig på den plassen du har
valgt / får anvist.
Takk for maten.





Gå rolig inn.
Vask hender.
Hold hender og føtter for deg
selv.
Vent på tur.
Forsyn deg pent.
Rydd etter deg.
Kast søppel i riktig dunk.




Send drikke og mat.
Hjelp hverandre.

Bruk innestemme.
Hils ved sfo-start og –slutt.
La andres ting være i fred.
Hør på alle voksne.
Be om unnskyldning hvis du har
gjort urett mot noen.
Ta hånd om lekene på en fin
måte.
Respekter andres nei/stopp.
Spør en voksen når du trenger noe
på lageret.



Forhold deg til det du får beskjed
om av en voksen.
Gå rolig inne.
Bruk utstyr til det de er ment for.
Rydd etter deg.






Vær positiv og støttende.
Snakk hyggelig til hverandre.
Hjelp hverandre og vis hensyn.
Si ifra til voksne hvis du ser noen
som ikke har det bra.
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