REGELMATRISE HÅVIK SKOLE
Vis ansvar2016/202014/20152016/2017
Vis omsorg
Overalt

I klasserommet

På
toalettene

Uteområdet
(07.00-16.30)

Garderobene
utenfor klasserommene.

På tur

På biblioteket

I hallen

Bruk av data
og ipad

På SFO

På bussen
(skoleskyss)

Fellessamlinger

Vis respekt
- Snakk rolig
- Vent på tur
- Vær vennlig og høflig mot alle
- Hvis du må ha med mobil, la den ligge på
lydløs i sekken så lenge du er på skolens område
- Følg beskjed
- Snakk en om gangen
- Lytt til den som har ordet
- Le med og ikke av
- Rekk opp handa når du vil si noe
- Hør etter og følg beskjeder
- La andres ting være i fred

- Hold orden
- Hold armer og bein for deg selv
- Gå rolig
- Bruk innestemme inne
- Kast søppel i søppelbøtta
- Ta ansvar for private eiendeler
- Ta vare på ipad, utstyr og bøker
- Bruk tida effektivt
- Vær presis
- Vær forberedt og ha med oppladet iPad og det
du trenger til skoledagen
- Arbeid rolig uten å forstyrre andre

- Hils på hverandre
- Si i fra til en voksen hvis du eller noen andre
trenger hjelp

- Skyll ned etter deg
- Kast søppel i søppelkassen
- Tørk opp hvis du har sølt
- Vask hendene etter toalettbesøk

- Hent hjelp hvis noen har problemer

- La andre få være i fred på toalettet
- Bruk rett toalett
- Gå bare når du må. Bruk helst friminuttene

- Sett sykkelen og sparkesykkelen på
sykkelstativet
- Bruk lekeapparatene til det de skal brukes til
- Rydd på plass
-Kun 1.-2.klasse får spille fotball på øvre
skoleområde
- Gå inn når det ringer
- Vær på skolens område
- Kast snøball bare på avtalt blink
- Kle deg etter været
- Heng klærne på din plass
- Gå rolig
- Sett skoene på plass
- Hold gulvet ryddig

- Ta vare på de som er mindre enn deg
- Bry deg hvis noen er leie seg eller blir plaget

- La andre leke i fred
- Følg regler i ballspill og lek
- Følg beskjeder fra de voksne
- Vente på tur

- Hjelp hverandre
- Si fra hvis noen blir plaget

- La andres ting være i fred
- Vær ute når det er friminutt

- Ta med nødvendig utstyr
- Ta søppel med tilbake
- Hold deg sammen med gruppa
- Følg trafikkreglene
- Kle deg etter forholdene
- Vær forsiktig med skarpe redskaper

- Gå sammen med noen
- La alle være med i leken/aktiviteten
- Oppmuntre hverandre

- Hør etter og følg beskjeder
- Vær høflig mot dem du møter
- Ta vare på naturen

-Gå rolig inn og ut av biblioteket
-Registrer bøkene du låner
- Lever bøkene i rett tid
- Behandle bøker og utstyr forsiktig
- Ha med deg det du trenger
- Hold deg på arbeidsplassen din
- Bruk arbeidstiden godt
- Forlat alltid arbeidsplassen ryddig

- Gi plass til andre i sofakroken
- Vent på tur
- Gi ros

- Vær stille
- La andre få arbeide i fred
- Gi andre arbeidsro
- Vær stille når andre snakker på fellessamlinger
- Ta hensyn til at andre har undervisning

- Rydd utstyr på rett plass
- Ha med gymklær
- Bruk innesko
-Ta vare på utstyret
- Vær aldri i hallen uten en voksen
-Være rask i garderoben
-Last kun ned det du har fått lov til av læreren
-Lagre dine ting på rett plass
-Ha AirDrop avslått
-Bruk nett-vett
- Hold deg til oppgaven
- Ta vare på leker og utstyr ute og inne
- Ha sakene dine på din plass i garderoben
- Gi beskjed når du kommer og følg avtaler om
når du skal gå
- Gjør avtale om hvor du kan være
- Rydd etter deg

- Gi ros
- Ta hensyn
- Oppmuntre hverandre

-Still opp utenfor hallen når det ringer inn til
gymtimen
Hør etter og følg beskjeder
- Bruk utstyr til det det skal brukes til
- Følg spillereglene i lek og spill
- La alle skifte og dusje i fred
- Behandle utstyret forsiktig
- La andre arbeide i fred
- La oppsettet være uforandret
- Lagre dine ting på ditt område

- Spør fint om du kan være med i leken
- La andre være med i leken
- Vær grei mot alle
- Del leker med andre

- Hør på de voksne
- La andre leke i fred
- Gå rolig

- Møt opp i god tid og på avtalt sted
- Ha busskortet klart

- Snakk fint til alle
- Si i fra til en voksen om noen trenger hjelp
- Bruk ett sete og ta på bussbelte
- Hold armer og bein for deg selv

-Gå rolig inn og ut av fellessamlinger
-Hold armer og bein for deg selv

-Le med og ikke av

- Hør etter og følg beskjed
- Vent på tur
- Gå rolig av og på bussen
- Hold midtgangen fri for personlige eiendeler
- Gå/vent på fortauet/ busskur
-Vis interesse når lærer og elever framfører på
fellessamlinger

- Ros hverandre
- Hjelp hverandre
- Samarbeid med alle

- Snakk fint til hverandre når dere chatter

