
Skólareglur Hvassaleitisskóla  
 

 

Námið  

Við mætum í  kennslustund á réttum tíma og gerum okkar besta yfir skóladaginn.  

Við sköpum góðan vinnufrið, fyrir okkur og alla hina. 

Við förum vel með skólabækurnar og önnur námsgögn. 

 

Samskipti og framkoma 

Við erum jákvæð  

við komum fram við aðra eins og við viljum að komið sé fram við okkur 

Við sýnum öðrum nemendum og starfsfólki skólans kurteisi, virðingu og tillitssemi.  

við þökkum fyrir matinn í matsalnum 

við meiðum ekki með orðum 

við leysum ágreining ef hann kemur upp og komumst að samkomulagi 

Við réttum upp hönd þegar við þurfum aðstoð  

Við hlustum á þann sem talar.  

Við erum góð við hvert annað og bjóðum öðrum að vera með okkur. 

Ef við sjáum nemanda sem hefur engan leika við – þá bjóðum við  viðkomandi að vera með 

Við virðum mörk annarra og hættum ef við erum beðin um það. 

 

Heilbrigði og hollar lífsvenjur  

Við komum með heilsusamlegt og hollt nesti í skólann  

Sælgæti og neysla gosdrykkja/orkudrykkja er ekki leyfið á skólatíma nema með sérstöku leyfi skólastjóra.  

 

Ábyrgð 

Við berum ábyrgð á eigin hegðun og munum að skólinn ber ekki ábyrgð á persónulegum verðmætum sem 

við veljum að koma með í skólann. Gott er að geyma dýr raftæki eða aðra dýrmæta hluti heima.  

 

Skólalóðin  

Við erum á skólalóð á skólatíma og yfirgefum hana ekki  nema með leyfi starfsmanna 



 

 

 

 

 

 

 

• Við förum úr yfirhöfnum og 
hengjum á snaga  

• Við förum út útiskóm og setjum 
fyrir utan okkar stofu  

• Við göngum á göngum og sýnum 
kurteisi  

• Við förum út í frímínútur og 
klæðum okkur eftir veðri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nemendur eru ekki með síma á 
skólatíma nema með leyfi kennara. 
Síminn á að vera á hljóðstillingu 
ofan í skólatösku. 

• Skólinn ber ekki ábyrgð á tækjum 
sem nemendur koma með í skólann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Við megum mæta á hjólum, hlaupa-
hjólum, rafmagnshlaupahjólum og 
öðrum tækjum í skólann.  

• Tækin eiga að vera geymd í hjóla-
grindum við skólann.  

• Skólinn tekur ekki ábyrgð á hjólum 
eða öðrum tækjum.  

• Nemendur eru eindregið hvattir til 
að læsa hjólum sínum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Fari nemandi ekki eftir reglum um 
farsímanotkun fær hann aðvörun.  

• Sinni nemandi ekki aðvörun er 
síminn geymdur á skrifstofu 
skólans þar til í lok skóladags.  

• Við fyrsta brot fær nemandi 
símann afhentan í lok skóladags. 
Við ítrekuð brot verður haft sam-
band við forráðamann  sem kemur 
og sækir símann.   

 
  

    
 


