Brekkuskóli Akureyri

ALMENNAR UMGENGNISREGLUR
Heimanám og gögn
Nemendum ber að koma undirbúnir og með nauðsynleg gögn í skólann.

Á göngum skólans
Nemendum ber að ganga hljóðlega um skólahúsnæðið og sýna tillitsemi. Sú regla að
ganga hægra megin skal viðhöfð.

Skófatnaður og yfirhafnir
Farið er úr skóm í forstofum og þeim komið fyrir í skóhillum. Undantekningar eru gerðar á
jólaskemmtunum og árshátíð. Snagar fyrir yfirhafnir eru á göngum fyrir framan
kennslustofur. Nemendur eru hvattir til að skilja ekki eftir verðmæti í yfirhöfnum eða töskum.
Mælst er til að fatnaður og áhöld í eigu nemenda séu vel merkt.

Mataraðstaða - matsala
Nemendur skulu neyta matar í matsal skólans. Hver nemandi gengur frá þeim áhöldum sem
hann notar í matartímum. Allir nemendur skulu hjálpast að við að hafa snyrtilegt í kringum
sig og viðhafa góða borðsiði.

Nemendur eiga að vera í skólanum á skólatíma
Ætlast er til þess að nemendur í 1. – 7. bekk séu í skólabyggingunni eða á skólalóð á
skólatíma. Undanskildar eru ferðir í íþróttahús, sundlaug og vettvangsferðir.

Reiðhjól og hjólaleiktæki
Nemendum skólans er heimilt að koma á reiðhjólum í skólann frá 7 ára aldri. Samkvæmt
umferðarlögum mega börn yngri en 7 ára alls ekki vera úti í almennri umferð á reiðhjóli nema
þau séu undir leiðsögn og eftirliti 15 ára eða eldri.
Það er mjög mikilvægt að gengið sé frá hjólum við skólann. Reiðhjól og önnur hjólaleiktæki
eru alfarið á ábyrgð nemenda og forráðamanna þeirra, einnig er það á ábyrgð forráðamanna
að nemendur noti viðeigandi öryggisbúnað. Umferð reiðhjóla á skólalóð á skólatíma er
bönnuð. Umferð annarra hjólaleiktækja en reiðhjóla á skólalóð miðast eingöngu við frímínútur
og hádegi á malbikaða vellinum austan megin við aðalbyggingu. Rampar eru eingöngu fyrir
hjólabretti, línuskauta og hlaupahjól. Því miður er ekki hægt að geyma hjólaleiktæki inni í
skólanum.
Reglur á römpum / Skate Park Brekkuskóla

Þetta Park er fyrir þá sem eru á hjólabrettum, línuskautum og hlaupahjólum.






Vélknúin hlaupahjól eða önnur tæki eru ekki leyfð.
Það er ekki í boði að vera á eða hlaupa um á parkinu þegar nemendur eru
þar á hjólabrettum, línuskautum og hlaupahjólum.
Notendur verða alltaf að nota hjálm og annan hlífðarbúnað.
Við göngum vel um parkið okkar.
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Skólabjalla

Skólabjalla hringir kl. 8 að morgni svo og við lok frímínútna. Nemendum ber að
virða þessar hringingar og mæta stundvíslega í kennslustundir.
Leiksvæði og leikjahandbók

Skólalóðinni er skipt niður í ólík leiksvæði til að koma til móts við sem flestar þarfir
nemenda. Útbúin hefur verið leikjahandbók af íþróttakennurum skólans. Í bókinni
eru leiksvæðin merkt og hugmyndir að leikjum koma fram fyrir hvert svæði.
Starfsfólk er hvatt til að virkja nemendur í leik á leiksvæðum.
Sælgæti og gosdrykkir

Nemendum er ekki leyfilegt að neyta sælgætis eða gosdrykkja í skólanum nema
með sérstöku leyfi skólastjórnenda.

Sáttmáli um upplýsinga– og samskiptatækni í skólastarfinu


Við nýtum tæknina á uppbyggilegan hátt við nám og kennslu



Við virðum verkstjórnarhlutverk kennara í kennslustundum



Við virðum rétt félaga okkar til að stunda nám sitt án truflunar



Við virðum rétt kennara til að kenna án truflunar



Við óskum eftir leyfi kennara ef við viljum nota tölvur, síma og önnur samskiptatæki í kennslustund

Ef nemandi gerir mistök verður farið með það mál eins og um aðra óásættanlega hegðun sbr.
bls. 7
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