
 Virðing/Ábyrgð Virkni/Ánægja 

Bókasafn 
Vera hljóðlát.                                                                 

Fara vel með gögn. 

Skrá bækur/spil.  

Skila á réttum tíma og á réttan stað. 

Hlusta.                                                        

Vinna verkefni.                                          

Skólaferðir 
Hlusta á gestgjafa/ fararstjóra.                  

Hafa hendur og fætur hjá sér.                               

Ganga vel um og passa dótið sitt. 

Spenna beltin.                     

Fylgja hópnum.                                       

Hlusta.                                                      

 

Gangar/Stigar 
Ganga hljóðlega um.                                                 

Ganga vel um eigur okkar og annarra.                            

Hafa hendur og fætur hjá sér. 

Ganga hægra megin.                       

Vera í röð þegar við á. 

Ganga.                                                      

Ganga frá eigum sínum á rétta staði.                            

Setja rusl í ruslafötur. 

Inngangur/ 

Fataklefi 

Gefa öðrum tíma og pláss.   

Hafa hendur og fætur hjá sér.                                                                 

Setja skó í hillur.                      

Hengja föt upp. 

Vera snögg inn.                                    

Vera snögg út. 

Íþróttahús/ 

Sundlaug 

Gefa öðrum tíma og pláss.                                     

Ganga vel um eigur okkar og annarra.                                             

Mæta á réttum tíma.             

Mæta með fatnað við hæfi. 

Hlusta.                                                  

Fara í sturtu. 

Vera snögg í föt eftir sturtu. 

Kennslustofa 
Gefa vinnufrið.                                                    

Beita rödd og orðavali við hæfi.                             

Ganga vel um eigur okkar og  annarra.                                               

Vera stundvís.                              

Mæta með námsgögn við hæfi.                              

Gera sitt besta. 

Hlusta.                                      

Vinna í viðeigandi verkefnum. 

Rétta upp hönd.                                       

Leiða truflun hjá sér.                               

Matsalur 
Gefa öðrum tíma og pláss til að borða.                             

Leyfa öllum að sitja hjá okkur. 

Hafa hendur og fætur hjá sér. 

Tala lágt.            

Ganga róleg og hljóð til sætis.                             

Sitja kyrr við borðið.                                              

Borða matinn.       

Nota hnífapör á viðeigandi hátt. 

Setja rusl í ruslafötur.                        

Ganga frá borðbúnaði.                      

 

Salerni 
Gefa öðrum tíma og pláss.                                

Hafa hendur og fætur hjá sér. 

Nota hæfilegan tíma.              

Nota vatn, sápu og pappír hóflega.   

Halda gólfinu þurru.                

Setja klósettsetuna niður.  

Sturta niður.                         

Þvo hendur.                                          

Setja rusl í ruslafötur. 

Skólasamkomur 
Sýna gestum og flytjendum áhuga. 

Hafa hendur og fætur hjá sér. 

Vera stundvís.                              

Ganga skipulega í og úr sal.       

Ganga vel um og hjálpast að.                        

Klappa þegar við á. 

Setja rusl í ruslafötur. 

Útisvæði 
Beita rödd og orðavali við hæfi. 

Ganga vel um eigur skólans og okkar.                                                       

Vera á réttum svæðum.                           

Skila leikföngum á réttan stað.   

 

Sækja aðstoð þegar þörf er á.                 

 Allir jafnir Taka þátt og njóta 

 

 


