Regler	
  Hovåsskolan	
  F-‐6	
  
Visa respekt
Klassrummet

•
•
•
•

Korridoren

• Vi pratar i en behaglig
samtalston
• Vi lämnar andras saker i
fred
• Vi behandlar andra som vi
själv vill bli behandlade
• Vi låter andra vara i fred
på toaletten

	
  

Vi skapar arbetsro
Vi lyssnar på läraren
Vi räcker upp handen
Vi är rädda om varandra
och varandras saker
• Vi pratar lugnt med
varandra
• Vi är alla olika och vi får
tänka och tycka olika

	
  

Ta ansvar
• Vi kommer i tid
• Vi är rädda om vår skola
• Vi hjälps åt att hålla
ordning
• Vi har inte keps och mössa
på inomhus
• Vi använder mobiler efter
skolans regler
• Vi tar ansvar för våra
handlingar, står för vad vi
gör/ orsakar
• Vi går lugnt
• Vi tar ansvar för våra
saker/kläder genom att
hänga upp eller använda
skåpet
• Vi städar efter oss

Visa omsorg
• Vi är hjälpsamma mot alla
• Vi delar med oss
• Vi stöttar varandra med
positiva ord

• Vi hälsar när vi kommer
och går hem Vi visar att
vi ser andra
• Vi hjälper varandra

Visa respekt
Rasten

•
•
•
•
•

Bamba

• Vi är lugna, skapar matro
åt alla
• Vi respekterar olika
smaker, talar inte illa om
maten
• Vi tackar för maten

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Vi
Vi
Vi
Vi
Vi

respekterar andras lek
lyssnar på alla vuxna
lyssnar på varandra
är trevliga mot alla
respektera olika köer

Ta ansvar
• Alla går ut på rasten, kläder efter
väder
• Vi stannar inom gränserna, annars
kontaktar vi vuxen först (se karta)
• Vi följer reglerna i lek och spel
• Vi tar ansvar över skolans
lekmaterial (även andras och eget)
• Vi håller skolgården fin, plockar
upp efter oss
• Vi följer reglerna på skolgården (se
särskilda regler)
• Vi säger till en vuxen om vi behöver
hjälp
• Vi passar tiden i Bamba
• Vi tar så mycket mat vi äter upp
• Vi sitter i lugn och ro på rätt plats
• Vi lämnar platsen fin, städar efter
oss
• Vi ställer in stolen

	
  

Visa omsorg
• Vi låter alla vara med
• Vi bjuder in dem som är
ensamma
• Vi är rädda om varandra,
stora och små
• Vi delar med oss
• Vi är hjälpsamma

• Vi sitter med varandra,
lämnar ingen ensam
• Vi hjälper varandra

Regler på skolgården
Allmänt:
Förbjudet att kasta snöboll
Förbjudet att cykla, åka kickboard eller skateboard kl. 07.00 – 18.00.
Klätterställning
Släpp fram varandra
Visa hänsyn
Respektera då klätterställningen är avstängd vid t ex frost

	
  
Gungan:
Konstgräsplanen:
	
  
Max 4 personer
Följer schemat
	
  
Byte var femte minut
Rättvisa lag
	
  
Endast de som gungar innanför staketet
Sjyst spel utan tacklingar och hårda tag
	
  
Inga armar och ben utanför gungan
	
  
Trevligt sätt mot alla
	
  
Endast de som gungar tar fart
Ev. publik är trevlig
	
  
Hoppa inte från gungan i fart
Klättra inte i målnätet	
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Vi har tagit del av reglerna och diskuterat dem (klipp ut och lämna talong till klassföreståndare)
den

/

2014

Elev_____________________

klass:________

Vårdnadshavares namnteckning

Elevens namnteckning

__________________________

____________________________

