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1. EGT

Hafa hljóð í krók
Hlusta á kennarann
Vera góður við aðra

Segja stopp þegar einhver er 
að trufla mann

Hafa leikstund á föstudögum



1. MJ



2. árgangur

Hafa gaman
Ganga vel um stofurnar

Vera góð við hvert annað
Hafa góðan vinnufrið
Hlusta á kennarann 

og 
fara eftir fyrirmælum



3. KÓ
Vera góð að vinna saman
Vera góð við hvert annað
Sýna virðingu
Vera dugleg í tímum
Að gera sitt besta



3. ME Sjálfsagi/ ábyrgð
Að stjórna sjálfum sér 
Að hugsa um sjálfan sig

Tillitsemi
Að sitja í sínu sæti
Að ganga inni

Kurteisi
Að hafa hljóð þegar kennari les
Að hafa góðan vinnufreð

Hjálpsemi
Að hjálpa öðrum sem þurfa
Að vera góður við alla



Við hjálpum öllum
Við notum falleg orð

Við leyfum öllum að vera með
Við erum góð og kurteis

Við vinnum saman
Við tökum ábyrgð á okkur 

sjálfum og eigum 
okkar/skólans

3. VE



4. VR
Allir labba á göngunum

Við viljum hafa vinnufrið í 
stofunni

Hafa stofuna okkar snyrtilega
Að vera góð við aðra

Að bera virðingu fyrir öðrum



Hlustum vel
Sýnum öllum virðingu
Göngum snyrtilega um

Biðjum um aðstoð
Verum góð hvert við annað

Gefum vinnufrið
Nýtum tímann vel

4. DS



4. VÁ

Er í vinnslu



5. árgangur

Er í vinnslu



6. árgangur
Við erum góðir vinir og allir fá að 

vera með
Við gerum okkar besta, erum vinnusöm og 
nýtum tímann vel
Við erum kurteis, tökum tillit og sýnum 
virðingu
Við eigum góð samskipti við aðra
Við virðum reglur, göngum vel um og 
förum vel með eigur skólans
Við erum bjartsýn og jákvæð
Við gefumst aldrei upp



7. árgangur



8. ÞEP



Stundvísi
Sanngirni
Hjálpsemi

Virðing
Kurteisi

8. ÞBH



8. OEÞ

Stundvísi

Dugnaður

Virðing

Hjálpsemi

Kurteisi

Jákvæðni



9. TE
Við sýnum snyrtimennsku

Við erum þakklát

Við komum fram við aðra 

af virðingu



9. DKO



10. ÁDÓ



10. JB


