
 

Skólaviðmið/skólareglur í Dalskóla 

 Skólaregla: Þetta veit ég: Til áréttingar: 

Við mætum stundvíslega í skólann Ég veit að ef ég mæti of seint þá truflar það 

skólastarfið og það er leiður ávani 

Foreldrar / forráðamenn /starfsmenn tilkynna 

veikindi eins fljótt og kostur er í síma 4117860.   

Við komum fram af kurteisi og sýnum öllum 

í skólanum virðingu 

Ég veit að óvarlega sögð orð meiða. Ég veit 

að hrós og bros gleðja 

Dalskóli notar „jákvæðan aga“ til þess að styðja 

góðan skólabrag 

Við göngum vel um skólann okkar –úti og 

inni og við förum vel með eigur hans, eigin 

eigur og annarra 

Ég veit að hirðusemi og góð umgengni hefur 

góð áhrif á líðan mína og vinnubrögð.  

Nemendur bera ábyrgð á því tjóni sem þeir kunna að 

valda á eigum skólans, starfsmanna eða annarra 

nemenda. 

Við geymum hjól og hlaupahjól við 

hjólagrindur á skólatíma. Við erum ekki á 

reiðhjólum á skólatíma 

Ég veit að út af slysahættu má ekki vera á 

hjólum, hlaupahjólum, hjólabrettum og 

hjólaskautum inn á afgirtu lóðinni.  

Það er í boði að vera á hjólabrettum, hjólaskautum 

og hlaupahjólum á gangstéttunum utan girtu 

lóðarinnar ef verið er með reiðhjólahjálma.  

Við berum sjálf ábyrgð á þeim fjármunum 

eða verðmætum sem við komum með í 

skólann 

Ég veit að það er best að koma aðeins með 

það í skólann sem þarf til lærdóms. 

Skólinn tekur ekki ábyrgð á persónulegum munum 

né fjármunum sem kunna að skemmast eða týnast. 

Við höfum slökkt á farsímum í 

kennslustundum og skulu símar ekki vera 

sýnilegir, hvorki innan dyra né í frímínútum 

og íþrótta- og sundrútu 

Ég veit að símar og smátölvur geta truflað 

bæði mig og aðra. Ég veit að kennararnir 

geta gert undantekningar ef það þjónar 

stundinni og náminu. 

Nemendur geta hringt úr farsímum eftir skóla og í 

lok frístundar en alltaf með vitund og leyfi 

starfsmanna. Dalskóli telur það farsælast að kenna 

börnum að umgangast tæknina og nota hana þegar 

það á við. 

Við sinnum námi okkar og störfum af alúð 

og metnaði. 

Ég veit að jákvætt hugarfar og vinnusemi 

færir mér gleði og velgengni. 

Sjá nánar um sýn skólans og viðhorf í starfsáætlun. 

Við ástundum holla lífshætti og æfum 

heilbrigðar lífsvenjur 

Ég veit að nægur svefn, hollt mataræði og 

góð hreyfing eykur líkur á farsæld. 

Skólinn vinnur að forvörnum með börnum og 

foreldrum eftir aldri og þroska. Sjá forvarnaráætlun.  

 


