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 Vis respekt Vis ansvar Vis omsorg 

Overalt på skolen 

 

Vi følger de voksnes beskeder 

Vi taler pænt til og om hinanden 

Vi bruger mobiltelefon og andre 
elektroniske medier efter aftale med 
en voksen 

Vi rydder op efter os 

Vi bruger affaldsspandene 

Vi behandler tingene ordentligt 

Vi fortæller til en voksen hvis noget går 
i stykker 

Vi hænger overtøjet i garderoben 

Vi hjælper hinanden 

Vi holder hænder og fødder for os selv 

Vi roser og opmuntrer hinanden 

Vi er opmærksomme på at andre har 
det godt 

Vi går stille og roligt indendørs 

Undervisnings-
lokaler 

Vi rækker hånden op, når vi vil sige no-
get  

Vi venter, til vi bliver spurgt 

Vi lytter, når andre taler 

 

Vi er klar til undervisning  

Vi holder orden i klassen  

Vi arbejder roligt i timerne 

Vi færdes stille og roligt inde i klassen 

Mobiltelefoner og andre elektroniske 
medier må bruges i undervisningen ef-
ter aftale med læreren  

Vi spiser i lokalet, når læreren giver lov 
til det  

Se overalt på skolen 

 
Toiletter Vi lader andre være i fred 

Vi bruger kun toilet, når vi skal 

Vi skyller ud  

Vi vasker hænder 

Vi går alene på toilet 

Vi går ud, når vi er færdige 

 
Garderober Vi går roligt Vi hænger overtøjet i garderoben 

Vi holder orden på egne ting 

Vi samler andres ting op fra gulvet 

Gange/fælles-arealer 
Vi holder arbejdsro i timerne 

 

Vi går ind, når det ringer 

 

Vi går på gangene 

Vi bærer bolden ind  

Skolegården/frikvart
erer 

Vi følger spillets eller legens regler 

Vi er på fløjens område  

Sne må kastes på de anviste områder 

 

Vi passer på skolens udendørsarealer  

Vi parkerer cykler på de anviste områ-
der 

Vi tager ”legeredskaber” med ind 

Vi passer på hinanden 

Vi finder gårdvagten hvis der er pro-
blemer, vi ikke selv kan klare 

Vi siger fra, hvis legen bliver for vold-
som 

Skolens kontor 
Vi banker på, før vi går ind 

Vi siger vores ærinde, og hvem der har 
sendt os 

Vi tager højst 1 kammerat med 

Vi tager ansvar for de lånte ting 

Vi aftaler med vores lærer, når vi går 
på kontoret 

 
På tur Vi er gode repræsentanter for Hyld-

gårdsskolen 

Vi respekterer andres områder og det 
miljø, vi færdes i 

Vi møder til tiden og har vores ting 
med 

Vi overholder aftaler på turen 

Vi følger trafikreglerne 

Vi sørger for, at ingen kammerater går 
alene 
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Hal og omklædning 
 
 
 

Boldspil spiller vi kun i hallen 

Vi bruger idrætsrekvisitter, når læreren 
giver tilladelse  

Vi bruger indefodbeklædning  i hallen 
 
 
 

Vi medbringer idrætstøj 

Fra 1.-9.kl går vi i bad efter idræt og 
tørrer os i badeområdet  

Ved fritagelse for idræt medbringer vi 
kontaktbogen, og er til stede. 

Vi udviser fair play 

Mediatek 
 
 

Vi må sidde og arbejde på biblioteket 
efter aftale 

Vi afleverer til tiden 

 

Vi lader bøgerne ligge på bordet, efter 
at have set i dem 

Vi indlæser alt, vi ønsker at låne 

Vi printer ud efter aftale med en lærer 

 

Håndarbejde 
 Vi henter kun ting i depotet efter aftale Vi holder orden i skabe skuffer og på 

reoler 

Vi sørger for fælles oprydning i lokalet 

 

Computere 
Frikvartersprogrammer og skærmen 
lukkes ned, når timen begynder 

  

Når læreren giver fællesbeskeder luk-
kes skærmen ned 

  

Vi har respekt for andres koder og 
computer 

  

I timerne bruger vi undervisningsrela-
terede programmer 

  

 

Computeren er opladet og klar til un-
dervisningsbrug 

  

Man kender sin egen kode og bruger-
navn til computeren 

  

Skærmen er lukket når computeren 
transporteres 

  

Computeren skal stå på et bord, når 
den bruges 

  

Computeren er pakket væk, når vi spi-
ser 

  

I lillefløj er computerne lukkede i fri-
kvarterne. 

Alle koder er personlige og bruges kun 
af ejeren 

  

 

 
 


