SAMVÆRSREGLER
1. Du møder til tiden og er velforberedt
2. Du har ansvar for de ting, du låner af skolen
3. Du medvirker til at holde skolen ren og pæn
4. Du bruger toiletterne med omtanke
5. Du går stille og roligt på gange og trapper
6. Du viser hensyn
7. Du tillader ikke mobning
8. Du taler til og omgås andre på en respektfuld måde
9. Du respekterer de voksnes anvisninger
10.Du bruger din sunde fornuft

SAMVÆRSREGLER i detaljer
1. Du møder til tiden og er velforberedt.
Du forstyrrer undervisningen, hvis du kommer for sent. Du skal være parat til timerne, hvilket betyder, at
du har dine ting med, har lavet lektier, har spist morgenmad og er udhvilet.
2. Du har ansvar for de ting, du låner af skolen.
Skolen udleverer de bøger, du skal bruge, og du lægger bogbind om og skriver navn på. Du passer godt på
bøgerne. Hvis de bliver væk, eller hvis du ødelægger dem, vil skolen kræve erstatning.
3. Du medvirker til at holde skolen pæn og ren.
Skolen gør meget for, at her skal være rent og pænt, vis derfor respekt for omgivelserne. Hvis du gør
bevidst skade på skolens inventar og bygninger, kommer du selv til at erstatte det ødelagte.
4. Du bruger toiletterne med omtanke. Toiletterne rengøres dagligt – du er også med til at bestemme,
hvordan de ser ud.
5. Du går stille og roligt på gange og trapper og er parat til at give plads til andre.
6. Du viser hensyn. På skolen skal der være plads til alle. Du skal være hjælpsom over for andre elever. Du
skal bruge legeredskaberne og boldbanerne med omtanke og huske at give plads til andre. Du skal
henvende dig til en voksen, hvis du har brug for hjælp.
7. Du tillader ikke mobning Vær opmærksom på, om dine kammerater og du selv har det godt. Sig fra, når
du oplever drilleri, der går over stregen. Oplever du mobning, skal du sige det til en voksen.
8. Du taler til og omgås andre på en respektfuld måde. Du skal være opmærksom på sammenhængen
mellem sprog, attitude og kropssprog. Respekter hinandens forskelligheder og giv plads til alle.
9. Du respekterer de voksnes anvisninger - de vil hjælpe dig med at følge samværsreglerne.
10. Det er ikke muligt at beskrive alt og skrive alt, hvad man må og ikke må, derfor bruger du din sunde
fornuft.

