
Række hånden op i timerne

Tale pænere til mine klassekammerater

Ikke slå de andre børn

Tage flere med i aktiviteterne i frikvartererne

Sige mere i timerne

Ikke forstyrre i timerne

Lave mine lektier

Huske at møde ind til tiden om morgenen

Huske at komme ind til timen efter frikvartererne 

Ikke skrive grimt på de sociale medier

Lave aftale om mit forbrug af gaming

Lave aftale om mit forbrug på de sociale medier

Spise en sundere madpakke

Ikke spise så meget slik

Ikke drikke energidrikke

Ikke drikke sodavand

Overholde aftalen for sengetid

Ikke have mobilen på værelset når jeg skal sove

Bevæge mig mere i løbet af dagen

Bevæge mig mere i frikvartererne

Snakke med flere af mine klassekammerater

Blive bedre til min sport

Gøre mig umage med mit skolearbejde

Arbejde med et bestemt fag i skolen

Ikke forstyrre andre i undervisningen

Jeg vil blive bedre til at...

hvad er min superkraft?
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Jeg vil blive bedre til at...

hvad er min superkraft?

Give plads til andres meninger i frikvartererne

Tage cyklen i skole

Passe på miljøet

Respektere mine forældres beslutninger

Tale med mine forældre og vælge positive ting ud, 
som har gjort dagen god

Være nærværende når jeg er hjemme

Tale pænere i skolen

kunne sige fra over for andre, når/hvis klassekammerater 
forstyrrer undervisningen

Arbejde i grupper

være mere selvstændig og holde fast i min egen beslutning

Anerkende andre

Give positiv feedback

Vise et positivt og åbent kropssprog

tåle et ”nej” fra mine klassekammerater

anerkende et nederlag

Være glad på andres vegne

erkende, hvis jeg har gjort andre kede af det

Give en undskyldning, hvis jeg har gjort andre kede af det

lytte til en klassekammerat hvis de har brug for det

være opmærksom på om mine klassekammerater 
har det godt

JegVilBliveBedreTil_A4_CMYK_TRYK.indd   2JegVilBliveBedreTil_A4_CMYK_TRYK.indd   2 15.05.2020   09.3915.05.2020   09.39


