SMT reglur Öldutúnsskóla
Svæði

Öll svæði

Virðing

Vellíðan

Virkni

Sjálfsvirðing, samheldni, virðing fyrir
öðrum, jafnrétti, samkennd, samvinna,
umburðarlyndi, tillitsemi, vinátta, trú.

Traust, hlýja, kærleikur, gleði, sjálfstraust,
jákvæðni, hollusta, heilbrigði, góðmennska.

Snyrtimennska, heiðarleiki, sjálfsagi, ábyrgð,
sjálfstæði.






Við göngum vel um eigur skólans.
Við virðum rétt annarra.
Við förum eftir fyrirmælum.
Við skiljum óþarfa hluti eftir heima/við
truflum ekki með óþarfa hlutum.





Við göngum hljóðlega um.






Við höfum vinnufrið.
Við hlustum á þann sem hefur orðið.
Við virðum vinnusvæði annarra.
Við yfirgefum kennslustofu/bókasafn
með leyfi starfsmanna.
Við virðum leik annarra.
Við leikum saman.





Við göngum í röð í matsal og við
matarafgreiðsluna.
Við göngum varlega um.



Við tölum lágt.






Við leitum til starfsmanna ef með þarf.
Við förum inn strax og bjallan hringir.
Við erum á grasinu aftan við sparkvöllinn í
snjókasti.
Við notum borðbúnað á viðeigandi hátt.
Við göngum frá eftir okkur.
Við setjum rusl í viðeigandi ílát.
Við ljúkum við matinn í matsalnum.



Við getum tekið tapi sem og sigri.



Við mætum með viðeigandi fatnað.



Við leyfum hverjum sem er að sitja hjá
okkur.





Við sitjum kyrr í sætum og spennum beltin.
Við förum í röð.
Við gætum eigna okkar.





Við erum jákvæð.
Við höldum hópinn.
Við tölum lágt við matarborðið.



Við leikum okkur við Selið.



Við hugsum um þá sem eru einir og
skiljum engan útundan.
Við leggjum ekki í einelti.

Forstofa/gangar

Kennslustofur/bókasafn

Skólalóð





Matsalur








Við göngum hljóðlega í röð inn og úr
samkomusalnum.
Við hlustum á þann sem hefur orðið.
Við erum með hverjum sem er í liði.
Við virðum fjölbreytileika hvers og eins.
Við göngum rólega inn og út úr bílnum.

Vettvangsferðir



Við sýnum umhverfinu virðingu.

Selið



Við virðum leik annarra.

Samkomusalur
Íþróttahús/sundlaug

Við tölum lágt.
Við hjálpumst að.
Við notum áhöld á viðeigandi hátt.

















Hópferðabíll

Við erum stundvís.
Við leiðum óæskilega hegðun annarra hjá
okkur.
Við höfum hendur og fætur hjá okkur.
Við látum vita ef einhverjum líður illa.
Við göngum snyrtilega um.
Við víkjum til hægri.
Við göngum í röð.
Við bíðum róleg fyrir utan kennslustofuna.
Við réttum upp hönd.
Við erum tilbúin með viðeigandi námsgögn.
Við endurnýtum og flokkum.
Við berum ábyrgð á því sem við fáum lánað.

