
 
Við erum í skólanum til þess að læra. Við erum stundvís og göngum vel um. Við erum kurteis, hlýðin og tillitssöm og hugsum vel um heilsuna .  

 Virðing Víðsýni Vinsemd 

 
Öll svæði 

Förum eftir fyrirmælum 
Höfum hendur og fætur hjá okkur 
Skiljum óþarfa hluti eftir heima * 
Göngum snyrtilega um 
Tökum ábyrgð á eigin málum 

Leiðum óæskilega hegðun annarra hjá okkur 
Gerum okkar besta 
Sýnum frumkvæði 
Höfum samskipti jákvæð 

Notum vinaleg orð og athafnir 
Hrósum hvert öðru 
Hugsum um þá sem eru einir 

 
Kennslustofur 

Verum tilbúin með námsgögn 
Hlustum á þann sem hefur orðið 
 

Leggjum okkur fram við nám 
 

Höldum vinnufrið 
Sköpum vinsamlegt umhverfi 
 

 
Bókasafn 

Göngum  frá eftir okkur 
Virðum útlánsreglur 

Notum safnið til gagns og gamans Tökum tillit til annarra sem eru á safninu 
 

 
Fyrirlestrasalur/salur 

Hlustum á þann sem hefur orðið Nýtum veru okkar í salnum til gagns og gamans Tökum vel á móti gestum 

 
Anddyri/fatahengi 
 

Skór í hillur 
Göngum frá húfum og yfirhöfnum 

Verum  hjálpsöm 
 

Sýnum tillitssemi 

 
Gangar 

Göngum hægra megin 
Höldum röðum 
Virðum skápareglur 
Höldum okkur á okkar svæðum 

Göngum inni  Sköpum rólegt umhverfi 
 

 
Matsalur 

Förum í röð 
Notum borðsiði 
Göngum frá eftir okkur 
Förum á okkar svæði eftir mat  

Verum tilbúin að sitja hjá hverjum sem er Sköpum rólegt umhverfi 
 

 
Skólalóð 

Virðum leiki annarra 
Göngum vel um umhverfi okkar, bæði gróður og leiktæki 
Skilum lánsdóti 

Leysum vandamál ef  við getum 
 

Leikum saman 
 

 
Búningsklefar/ 
Íþróttahús/Sundlaug 

Munum eftir íþróttafatnaði 
Sýnum hreinlæti 
Gætum eigna okkar 

Sýnum öðrum skilning Sýnum öllum vinsemd 
 
 

 
Skólabíll 

Bíðum í röð 
Spennum öryggisbeltin 
Gætum  eigna okkar 

Verum  tilbúin að sitja hjá hverjum sem er 
 

Notum innirödd 
 

Vettvangsferðir 
 

Sýnum umhverfinu virðingu 
Höldum hópinn 

Fylgjum reglum sem gilda á hverjum stað Verum vingjarnleg og þökkum fyrir okkur 

 
*Hlaupahjól, hjólabretti, hjólaskó, gos, tyggjó og sælgæti á að skilja eftir heima. Að öðrum kosti eru þessir hlutir gerðir upptækir og foreldrar/forráðamenn sækja þá í skólann. Ef það heyrist í farsíma eða hann í notkun 
þá gilda sömu reglur. Almenn umferðalög gilda um notkun hjóla en ekki er leyfilegt að leika sér á þeim á skólatíma. 


