
SMT reglutafla Áslandsskóla
Samvinna Ábyrgð Tillitssemi Traust

Virða athyglismerkið Hafa hendur og fætur hjá sér Leiða hegðun annarra hjá sér Fara eftir skólaheitinu
Haust 2014 Brosa og vera jákvæður Fara eftir fyrirmælum Tala lágt inni Vera kurteis

Búningsklefar ·     Gefa öðrum rými til að hengja af sér ·     Hengja fötin okkar snyrtilega á snaga og vera 

tilbúin á tilsettum tíma·     Fara í röð ·     Muna eftir íþróttafatnaði okkar  

·     Halda hurðum fyrir aðra ·     Þrífa okkur og þurrka að kennslustund lokinni

Á 
Gangar ·     Bíða í röð eftir kennaranum ·     Raða töskum upp við vegg ·     Ganga hægra megin

·     Setja rusl í ruslafötu ·     Geyma útiföt hjá töskum

Inngangur ·     Huga að skóm annarra

·     Halda hurðum fyrir aðra

·     Halda hurðum fyrir aðra ·    Vinna verkefni ·     Rétta upp hönd á viðeigandi hátt 

S
·     Setja rusl í ruslafötu ·     Húfur í ermi, vettlinga í vasa ·     Hlusta á aðra af virðingu

·     Ganga vel um eigur okkar og annarra ·     Tónlist í tösku ·     Vera stundvís

S
·    Vera á sínum stað

Matsalur ·     Hjálpa til þegar við erum matarliðar ·     Hengja útiföt á snaga ·     Ganga frá eftir okkur

·     Setja rusl í ruslafötu ·     Fara beint í sætin okkar með matinn ·     Fara í röðina þegar við komum inn í matsalinn

·     Fara í frímínútur þegar matartíma lýkur

Salerni ·     Setja allt rusl í ruslafötu ·     Ganga vel um eigur skólans ·     Sturta niður og loka salernissetu

·     Nýta salernið til salernisferða ·     Þvo hendur og þurrka eftir salernisferðir       Láta skrifstofa skólans vita ef eitthvað vantar á

      salerni skólans

Salur ·     Fara með hornstoðir, skólaheiti og skólasöng ·     Ganga til og frá sal í beinni röð

·     Sitja í beinni röð ·     Klappa á viðeigandi hátt

·     Spenna öryggisbelti

·     Sitja kyrr í sætum

·     Fara í röð þegar bjallan hringir og bíða róleg ·     Fara vel með leiktæki

·     Vera á skólalóðinni ·     Virða leik annarra

·     Snjókast á körfuboltavelli ·     Fara vel með gróður og girðingar

·     Ganga vel um 

·     Halda hópinn

·     Fara eftir skólareglum

Notkun farsíma í kennslustundum er óheimil nema með leyfi kennara. Gos, tyggjó og sælgæti á að skilja eftir heima. 

Notkun áfengis, tóbaks og vímuefna er óheimil. Svindl er 3. stigs stoppmiði.

Í Áslandsskóla sýnum við samvinnu, ábyrgð og tillitssemi. Þannig öðlumst við traust og þá erum við SÁTT.

      Ég heiti því að koma fram við aðra eins og ég vil að aðrir komi fram við mig. Ég vil leggja mig fram um að bera virðingu fyrir sjálfri/um mér og öðrum.

Kennslustofa

·     Leika saman

Skólabíll

Skólalóð

Vettvangsferðir

·     Bíða róleg í röð við gula vegginn ·     Ganga hægt og rólega inn og út úr bílnum

·     Hlusta á aðra af virðingu

·     Þurrka af okkur áður en við göngum um klefann

·     Raða skóm snyrtilega í hillu ·     Gefa öðrum tíma og pláss til að raða skónum

·     Sitja hljóð og hlusta á flutning annarra

·   Fara með skólaheitið í upphafi ferðar og fara eftir því
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