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ELSTED SKOLES VÆRDIER OG LEVEREGLER 

Fællesskab - tillid, tryghed og gensidig respekt 
 

• Jeg er med til at gøre Elsted skole til et rart sted at være og lære. 
• Jeg tager hensyn til andre og er opmærksom på mine klassekammerater; også kammerater fra andre 

klasser. 
• Jeg handler ud fra, at mit bidrag til fællesskabet har stor betydning. 
• Jeg har tillid til, at andre vil mig det godt, og jeg vil andre noget godt. 
• Jeg opfører mig, så andre kan være trygge ved mig. 
• Jeg er opmærksom og passer på elever, der er yngre end mig. 
• Jeg taler høfligt og ordentligt til andre. 
• Jeg viser respekt over for alle – også dem jeg ikke kender.  

 

Jeg er i skole for at lære 
 

• Jeg ved, at jeg er vigtig for andres læring. 

• Jeg tager et medansvar for et godt læringsmiljø. 
• Jeg bidrager aktivt og udtaler mig i fællesskabet. 
• Jeg deltager i undervisningen og fælles aktiviteter, også selvom jeg ikke lige har lyst. 
• Jeg er med til at skabe ro i klassen. 

 

Jeg gør mit bedste 
 

• Jeg gør det selv, så godt jeg kan og tror også, at andre gør det. 
• Jeg prøver; også når det er svært. 
• Jeg kommer i skole for at øve mig – også i at fejle. 
• Jeg gør mit bedste og går i gang med de stillede opgaver.  

• Jeg spørger om hjælp, når jeg har brug for det. 
 

Jeg møder andre med respekt 
 

• Jeg taler pænt om og til andre. 
• Jeg følger de voksnes anvisninger.  
• Jeg respekterer et “nej”. 

• Jeg møder til tiden. 
• Jeg ved, nogle elever må noget andet end mig. Det er helt ok. 
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Jeg samarbejder med andre 
 

• Jeg indgår positivt i samarbejde med andre og hjælper, hvis jeg kan. 
• Jeg er nysgerrig på andres ideer perspektiv og går i dialog - både med børn og voksne. 
• Jeg inviterer andre med, hvis jeg ser, de er alene. 
• Jeg viser andre, at de er vigtige og har betydning for vores klasse og gruppe. 
• Jeg tænker over både min egen og andres andel, hvis vi er uenige. 

 

Jeg passer på min skole 
 

• Jeg passer på min skole. Den skal være ren, pæn og hyggelig. 
• Jeg samler affald op, når jeg går forbi noget – også selv om det ikke er mit. 

• Når jeg har ryddet op for mig selv, så hjælper jeg andre. 
• Jeg tager ansvar og kontakter en voksen, hvis jeg ved et uheld kommer til at ødelægge noget.  
• Jeg tager ansvar for, at skolens og klassens værdier og leveregler udleves i hverdagen.   
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