SMT reglutafla
Svæði

Kurteisi

Öll svæði






Bjóðum góðan dag í upphafi dags
Notum falleg orð í samskiptum
Notum innirödd
Verum stundvís

Gangar
Anddyri





Hendum rusli í ruslafötur
Þurrkum og burstum af okkur
Gefum öðrum pláss

Mötuneyti / Salur




Þökkum fyrir matinn
Verum húfulaus í matsalnum

Kennslustofur



Virðum bekkjarreglur

Búningsklefar (íþróttir – sund)



Gefum öðrum rými

Bókasafn



Tölum lágum rómi

Frístundaheimili



Tilkynnum komu okkar

Salur
Snyrting





Sitjum hljóð og hlustum á flutning annarra
Klöppum þegar við á
Sturtum niður og lokum setunni

Rútur / Skólabíll



Göngum vel um skólabíl / rútur

Vettvangsferðir




Sitjum hljóð og hlustum á flutning annarra
Förum eftir reglum hvers staðar fyrir sig

Skólalóð



Virðum leiki annarra

Haust 2011

Ábyrgð








Förum eftir fyrirmælum
Leiðum óæskilega hegðun hjá okkur
Verum samkvæm sjálfum okkur
Höfum hendur og fætur hjá okkur
Komum með hollt nesti
Skiljum hjólabretti, línuskauta og
hlaupahjól eftir heima
Skiljum óleyfilega hluti eftir heima.



Röðum skóm snyrtilega í réttar hillur









Förum í sætið með matinn
Göngum snyrtilega frá eftir matinn
Höfum slökkt á farsímum
Höfum húfur í ermi / vettlinga í vasa
Göngum vel um eigur okkar og annarra
Höfum slökkt á farsímum
Höfum meðferðis viðeigandi
íþróttafatnað
Hengjum fötin snyrtilega á snaga
Verum tilbúin á tilsettum tíma
Höfum slökkt á farsímum
Göngum vel um eigur safnsins
Höfum slökkt á farsímum
Höfum húfur í ermi / vettlinga í vasa
Virðum reglur í frístundaheimili
Göngum til og frá sal í röð
Höfum slökkt á farsímum
Þvoum hendur og þurrkum eftir
salernisferðir
Spennum öryggisbeltin
Gætum eigna okkar
Berum ábyrgð á eigin hegðun
Höfum slökkt á farsímum
Gætum eigna okkar
Klæðum okkur eftir veðri
Verum inni á skólalóðinni
Förum í röð þegar skólabjallan hringir




















Samvinna




Göngum snyrtilega um
Verum jákvæð og kurteis
Göngum frá yfirhöfnum








Göngum rólega hægra megin
Aðstoðum hvert annað
Förum vel með eigur annarra
Verum jákvæð og hjálpsöm
Sköpum rólegt umhverfi
Förum í rétta röð þegar við náum í matinn






Réttum upp hönd
Bjóðum öðrum hjálp
Þiggjum hjálp annarra
Förum í röð



Göngum hljóðlega um



Hjálpumst að








Sitjum í fallegri röð í samveru
Tökum þátt í flutningi
Göngum vel um snyrtinguna
Hendum bréfum í ruslafötu
Göngum rólega í röð inn og út úr
skólabílnum
Höldum hópinn



Leikum saman

