
Nymarkskolen  Trivsel og læring 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nymarkskolens samværsbyggesten samler det, der giver en god skolegang, og er grundlaget for 
samværsregler, der bygger på lyst, tryghed, færdigheder og faglighed.  
Tilsammen giver de plads til liv, læring, fordybelse og udvikling. 
 

Uddybning af samværsbyggestenene: 
Bygge
-sten 

Det betyder at: 
(Pædagogisk Råd og Elevrådet) 

Det gør jeg i hverdagen: 
Klassen - årgangen – fløjen – stuen  

R
e
s
p
e
k
t  vi viser respekt for skolekammerater og 

voksne 

 vi viser respekt for bygninger og inventar 

 vi taler ordentligt til hinanden 

 vi tager ansvar, når vi har gjort noget 
forkert 

 vi lytter og gør, hvad der bliver sagt 

 vi tør have vores egen mening og 
respektere hinandens forskelligheder 

 vi kan lytte til hinanden 

 vi respekterer andres arbejdsindsats 
 

 jeg spørger om lov til at deltage i en leg 

 jeg møder til tiden 

 jeg har bind om bøgerne 

 jeg kan respektere andres grænser og holder 
ikke nogen uden for 

 jeg respekterer et nej 

 jeg skal kunne sige undskyld 

 jeg siger fra 

 jeg spørger om lov, når jeg låner 

 jeg afbryder ikke andre, lader dem tale 
færdigt 

 jeg behandler skolens ting ordentligt 
 

F
o
rv

e
n
tn

in
g
e
r  vi behandler andre som vi selv vil 

behandles 

 vi taler pænt til hinanden, selv om vi ikke 
er venner 

 vi er klar til skole og SFO dagen 

 vi gør undervisning og læring til det 
centrale i skolens dagligdag 

 vi deltager engageret i skolens liv og 
hverdag 

 vi har tæt kontakt mellem skole og hjem  
 
   

 jeg kommer til tiden 

 jeg går til min klasse når klokken ringer 

 jeg er klar når timen starter 

 jeg har lavet mine lektier 

 jeg har pakket min skoletaske med penalhus, 
skolebøger og kontaktbog  

 jeg rydder op efter mig 

 jeg er udhvilet til skoledagen  

 jeg skal tage udfordringer hver dag 
 
 

T
ri

v
s
e
l  vi har et godt kammeratskab i klassen  

 vi vurderer en gang om måneden vores 
klasselokale og vores trivsel 

 vi er positive over for hinanden 

 vi giver hinanden tillid og selvværd 

 vi skal have frisk luft i løbet af skoledagen 

 vi gør klassen til et roligt og rart sted at 
være 

 vi hjælper hinanden 
 

 jeg er en god skolekammerat 

 jeg opfører mig som en ven. 

 jeg er ærlig 

 jeg hilser pænt  

 jeg tager ikke konflikter med i skole 

 jeg omtaler ikke mine skolekammerater 
negativt på SMS, MSN ol. 

 jeg færdes hensynsfuldt i klassen 

 jeg giver andre lov  

 jeg er tolerant 
      
 

 

 

 

Respekt  Forventninger 
        

Trivsel  Arbejdsro  Samvær 
        

Ansvar  Samarbejde  



 

Bygge-
sten 

Det betyder at: 
(Pædagogisk Råd og Elevrådet) 

Det gør jeg i hverdagen: 
Klassen - årgangen – fløjen – Stuen 

S
a
m

v
æ

r  vi benytter ikke mobiltelefon i 
undervisningstiden  

 vi har kun stille aktiviteter indendørs 
 vi benytter skolens gange til undervisning i 

timerne og hygge i frikvartererne 
 vi er på skolens område hele skoletiden 
 vi stiller forskellige krav til hinanden 
 vi behandler andre, som vi selv vil 

behandles 
 vi ryger ikke på skolen eller på skolens 

udearealer. 
 

 ved ulovlig brug af min mobiltelefon inddrages 
den af læreren, og kan afhentes af mine 
forældre efter dagens skoletid på sko-lens 
kontor 

 jeg taler med mine skolekammerater i stedet for 
at skændes og slås. 

 jeg søger hjælp hos elevmæglerne 0.- 6. kl. 
eller de voksne, når jeg har en konflikt. 

 jeg skiftes med andre til at bestemme 
 jeg er ærlig 
 jeg deltager i lejrskoler og ekskursioner 
 

S
a
m

a
rb

e
jd

e
 

 vi hjælper hinanden 
 vi deltager aktivt i undervisningen 
 vi bidrager til at løse konflikter 
 vi udnytter hinandens ressourcer 
 vi udvikler vores samarbejds-relationer  
 vi deltager aktivt i gruppearbejde   
 vi har holddelinger på tværs af klasserne  
 vi støtter elevrådets arbejde 
    

 jeg spørger sidekammeraten, inden jeg spørger 
læreren 

 jeg afleverer mine opgaver til tiden 
 jeg udviser gode arbejdsvaner 
 jeg deltager aktivt i alle timer 
 jeg arbejder med at lære - også når læreren 

ikke er i nærheden 
 i gruppearbejder arbejder jeg for at gruppens 

arbejde bliver bedst muligt 
 jeg er åben for andres ideer 
 

A
n
s
v
a

r  vi overholder aftaler  
 vi voksne har ansvaret 
 vi har medansvar for at overholde regler 
 vi har fælles ansvar for fælles opgaver 
 vi har fælles ansvar for ting i klassen 
 vi hjælper hinanden, når der er børn, der er 

kede af at gå i skole 
 vi har fokus på de sociale spilleregler 
  

 jeg har ikke min mobiltelefon tændt i timerne 
 jeg har medansvar for, at min skoledag går 

godt 
 jeg har medansvar for, at mine skole-

kammerater har en god skoledag 
 mine forældre har ansvar for min skolegang 
 jeg forstyrrer ikke andre, når de er på toilettet 
 jeg går ikke med til alt 
 



A
rb

e
jd

s
ro

 
 vi gør vores bedste for, at timerne 

gennemføres i god ro og orden 
 vi larmer ikke i timerne og ødelægger ikke 

andres indlæring og leg 
 vi kan koncentrere os i timerne 
 vi kan godt lege og lære, uden der er en 

voksen tilstede 
 vi har en god atmosfære i klassen, der gør 

at alle tør 
 vi giver plads, så alle kan blive set og hørt 

hver dag 
 

 jeg siger fra til mine kammerater, når de 
forstyrrer 

 jeg lader være med at larme 
 jeg siger til en voksen, når jeg har brug for 

hjælp 
 jeg husker toiletbesøg ol. i pauserne 
 jeg opholder mig i glassalen eller på 

bibliotekstorvet i mellemtimer 
 jeg bruger mellemtimer på skolen til stille 

aktiviteter 
 
 

 
 
Nymarkskolens ordensregler hviler på samværsbyggestenene. 

 Du skal aktivt medvirke til, at du og dine skolekammerater trives. 

 Du skal passe godt på tingene omkring dig. 

 Du skal være klar til undervisning og til at arbejde aktivt med  

 Du skal opleve miljøskift i løbet af skoledagen.  


