Vi är ute på alla
raster
Efter ett långt arbetspass är det skönt att få gå ut i
friska luften och ta en rast. Därför är alla ute under
tio-rasten och lunchrasten. Om det är sträng kyla,
eller häftigt regnväder kan det kännas jobbigt att gå
ut. Då kommer man överens med sin klasslärare
hur man gör den dagen och tar eget ansvar för att
det fungerar i klassrummet under innerasterna.

Vi använder
hjälm när det behövs
Här på Norrby är vi rädda om huvudknoppen. Därför använder vi hjälm när
vi åker skridskor, skateboard, rullskridskor och kickboard. Under vintern
gäller bara skridskor på hockeyplanen. Vi använder boll istället för puck,
när vi spelar hockey/bandy. Eftersom vi är många barn på Norrbyskolan
och skolgården är liten cyklar vi inte under skoltid. Elever i åk 4-56 får cykla med cykelhjälm i terrängbanan nedanför fotbollsplanen.

Snöbollar
kastas på
fotbollsplanen
Snöbollskastning är kul, men bara för den som vill vara
med. Hos oss går vi till fotbollsplanen när vi kastar snöboll. Vi
tar stort ansvar för att inte göra illa varandra. Därför gör vi lösa
snöbollar och tänker på var på kroppen vi kastar.

Vi är rädda om
vår skola
Vi är rädda om vår fina skola. Därför låter vi bli att sparka
eller skjuta med boll mot skolan.
Vi på Norrbyskolan har den stora turen att ha egen ingång
till de flesta klassrum och de använder vi.
På grund av att vi får klassrummen städade på morgnarna
kan vi oftast inte gå in före skoldagen startar.

Vi tar ansvar för
det vi gör
Olyckshändelser kan drabba alla. Vi kan råka ha sönder saker utan att vi
menar det. Men om någon har sönder saker med vett och vilja, eller slarvar bort sådant som tillhör skolan då blir denne skyldig att ersätta, antingen genom att skaffa nytt eller betala med pengar. Hur mycket och på vilket sätt kommer elev och lärare överens om. Vid borttappad litteratur betalas halva kostnaden av vad en nyinköpt bok skulle kosta.

