Vår gemensamma värdegrund.
Dynamiskt engagemang

Bemötande

Personligt mod

Gemensamt arbete

Kunskapstörst

På vår skola visar vi ett positivt
och varmt engagemang i
varandra och i skolan. Vi visar
vilja att hjälpa till och genom
personliga insatser göra skillnad
idag och för framtiden.
Vi inbjuder alla till
delaktighet för att göra
skolarbetet inspirerande och
meningsfullt.
Vi för skolan ut i omvärlden
och omvärlden in i skolan. Vi
eftersträvar arbetsglädje och en
kreativ miljö, där nyfikenhet
och skapande lockar allas
engagemang.
I vår skola vill ungdomar och
vuxna vara och verka.

Till vår skola är man
varmt välkommen.
Vi visar att vi ser och
bekräftar varandra med
en positiv förväntan.
I vår skola ser vi varje
individ och lyfter
varandras styrkor.
Vi respekterar
olikheter och står upp
för allas lika värde. I
våra samtal visar vi
ömsesidig respekt och
lyssnar på varandra.

På vår skola har vi mod att
utmana och att anta
utmaningar som leder till
utveckling. Genom detta
växer självkänslan och den
inre tryggheten. Mod
handlar även om att ha höga
förväntningar på sig själv och
andra.
Vi har modet att vara oss
själva och att växa som
människor.
Vi vågar visa vad vi står för
och agera som tydliga
förebilder.

Vi varierar arbetsformer så att
alla kan delta aktivt genom att
dela erfarenheter, bidra och
stötta med idéer.
Vi har en helhetssyn i alla
beslut och diskussioner. Våra
förslag är fördelaktiga för hela
skolan.
Vi fokuserar på
gemensamma mål och följer
fattade beslut. Ett bra
samarbete bygger på att vi
håller det vi lovar. Det skapar
trygghet, tydlighet, stabilitet
och delaktighet.
Oss kan man lita på.

På vår skola visar vi nyfikenhet
och lust att lära. Var och en tar
personligt ansvar för att göra det
bästa av sina egna
förutsättningar.
Vi jobbar med olika arbetssätt,
tar tillvara varandras kunskap och
ger varandra feedback som
hjälper oss till fortsatt utveckling.
Vi visar tillit till allas förmåga
att lära genom att möta andra
där de är och intresserar oss för
varandras lärande. Detta ger oss
goda förutsättningar att inspirera
och stötta.
Vi är stolta över att lyckas.
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Beteenden

Beteenden

Beteenden

Beteenden

 Visa engagemang
 Hjälp till
 Bjud in till delaktighet

 Respektera
olikheter
 Bekräfta
 Ha positiv
förväntan





Låt dig utmanas
Påtala
Agera förebild





Bejaka idéer
Gör fördelaktiga val
Var lojal
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Ge feedback
Fira framgångar

Dynamiskt engagemang
På vår skola visar vi ett positivt och varmt engagemang i varandra och i skolan. Vi visar vilja att hjälpa till och genom personliga insatser göra skillnad idag och
för framtiden.
Vi inbjuder alla till delaktighet för att göra skolarbetet inspirerande och meningsfullt. Vi för skolan ut i omvärlden och omvärlden in i skolan. Vi eftersträvar
arbetsglädje och en kreativ miljö, där nyfikenhet och skapande lockar allas engagemang.
I vår skola vill ungdomar och vuxna vara och verka.
Beteenden

Förklaring

Enkätpåstående -

Enkätpåstående - Elev

Medarbetare
 Visa engagemang

Visa positivt engagemang i andra och i
skolan genom att lyssna, uppmuntra och
fokusera på möjligheter.

 Hjälp till

Se dig omkring och erbjud dig att hjälpa till.
Hjälp andra som ser ut att behöva det eller
erbjud dig att hjälpa till med sådant som
behöver göras.

 Bjud in till
delaktighet

Inspirera andra genom att bjuda in dem till
delaktighet hela vägen från planering till
genomförande. Efterfråga andras kunskaper
och ta vara på deras engagemang – få andra
att känna sig behövda.

Alla visar engagemang
I min grupp visar alla engagemang i andra och i
skolan. Alla lyssnar, uppmuntrat och fokuserar på
möjligheter.
Alla hjälper till
I min grupp ser sig alla omkring och erbjuder sig
att hjälpa till. De hjälper andra som ser ut att
behöva hjälp och de erbjuder sig att hjälpa till
med sådant som behöver göras.
Alla bjuder in till delaktighet
I min grupp inspirerar alla genom att bjuda in
andra till delaktighet. Det gäller hela vägen från
planering till genomförande. Alla efterfrågar
andras kunskaper och tar vara på deras
engagemang.

Alla visar engagemang
I min klass visar alla att de engagerar sig både
i varandra och i skolan. Alla lyssnar,
uppmuntrar och fokuserar på möjligheter.
Alla hjälper till
I min klass ser sig alla omkring och erbjuder
sig att hjälpa till. De hjälper andra som ser ut
att behöva hjälp och de erbjuder sig att hjälpa
till med sådant som behöver göras.
Alla bjuder in till delaktighet
I min klass inspirerar alla varandra genom att
bjuda in andra till delaktighet. Det gäller i alla
delar av skolarbetet. Alla tar vara på andras
kunskaper och engagemang.

Bemötande
Till vår skola är man varmt välkommen. Vi visar att vi ser och bekräftar varandra med en positiv förväntan. I vår skola ser vi varje individ och lyfter varandras
styrkor.
Vi respekterar olikheter och står upp för allas lika värde. I våra samtal visar vi ömsesidig respekt och lyssnar på varandra.
Beteenden

Förklaring

Enkätpåstående -

Enkätpåstående - Elev

Medarbetare
 Respektera olikheter

Tilltala andra med respekt och acceptera
att vi är olika. Utgå från den person du
har framför dig.

 Bekräfta

Bekräfta andra genom att hälsa på
varandra i skolan, ställa nyfikna frågor,
le, eller ge komplimanger. Få andra att
känna sig inkluderade och välkomna.

 Ha positiv förväntan

Förvänta dig att andra vill väl och gör
gott.

Alla respekterar olikheter
I min grupp tilltalar alla varandra med respekt och
accepterar att vi alla är olika. Alla utgår från den
person de har framför sig.
Alla bekräftar
I min grupp bekräftar alla varandra, till exempel
genom att hälsa på alla, ställa nyfikna frågor, le
eller ge komplimanger. Alla gör så att andra känner
sig inkluderade och välkomna.
Alla visar positiv förväntan
Jag känner att alla i min grupp litar på min goda
vilja och att jag gör gott.

Alla respekterar olikheter
I min klass tilltalar alla varandra med respekt
och accepterar att vi alla är olika. Alla utgår
från den person de har framför sig.
Alla bekräftar
I min klass bekräftar alla varandra, till
exempel genom att hälsa på alla, ställa
nyfikna frågor, le eller ge komplimanger. Alla
gör så att andra känner sig inkluderade och
välkomna.
Alla visar positiv förväntan
Jag känner att alla i min klass litar på min
goda vilja och att jag gör gott.

Personligt mod
På vår skola har vi mod att utmana och att anta utmaningar som leder till utveckling. Genom detta växer självkänslan och den inre tryggheten. Mod handlar
även om att ha höga förväntningar på sig själv och andra.

Vi har modet att vara oss själva och att växa som människor. Vi vågar visa vad vi står för och agera som tydliga förebilder.
Beteende

Förklaring

Enkätpåstående -

Enkätpåstående - Elev

Medarbetare


Låt dig utmanas

Anta utmaningar som du kan växa av.
Var lugn, våga prova och se
misslyckanden som lärtillfällen.



Påtala

Säg till när någon bryter mot skolans
värderingar.



Agera förebild

Visa vad du står för i dina handlingar.
Agera som en god förebild.
Våga vara dig själv.

Alla låter sig utmanas
I min grupp antar alla utmaningar som de kan
växa av. Alla visar lugn, vågar prova och ser
misslyckanden som lärtillfällen.
Alla påtalar
I min grupp säger alla till när någon bryter mot
skolans värderingar.
Alla agerar förebild
I min grupp visar alla genom sina handlingar vad
de står för. Alla agerar som goda förebilder.

Alla låter sig utmanas
I min klass antar alla utmaningar som de kan
växa av. Alla visar lugn, vågar prova och ser
misslyckanden som lärtillfällen.
Alla påtalar
I min klass säger alla till när någon bryter mot
skolans värderingar.
Alla agerar förebild
I min klass visar alla genom sina handlingar
vad de står för. Alla agerar som goda
förebilder.

Gemensamt arbete*
Vi varierar arbetsformer så att alla kan delta aktivt genom att dela erfarenheter, bidra och stötta med idéer.
Vi har en helhetssyn i alla beslut och diskussioner. Våra förslag är fördelaktiga för hela skolan.
Vi fokuserar på gemensamma mål och följer fattade beslut. Ett bra samarbete bygger på att vi håller det vi lovar. Det skapar trygghet, tydlighet, stabilitet och
delaktighet.
Oss kan man lita på.
Beteende

Förklaring

Enkätpåstående -

Enkätpåstående - Elev

Medarbetare


Bejaka idéer



Gör fördelaktiga val



Var lojal

Uppmuntra andras idéer även om de
inte alltid går att genomföra. Agera så
att andra vill bidra. Var nyfiken – ställ
frågor. Lita på att andra kan, lita på
andras förmågor.
Utgå från helheten för att fatta beslut
och göra val som är gynnsamma, både
för dig, andra och skolan.
”Laget före jaget”. Följ regler och
beslut och håll det du lovat.

Alla bejakar idéer
I min grupp bejakar alla mina och andras idéer,
även om de inte alltid går att genomföra. Alla i
gruppen agerar så att det känns bra att bidra.

Alla bejakar idéer
I min klass bejakar alla mina och andras idéer,
även om de inte alltid går att genomföra. Alla i
klassen agerar så att det känns bra att bidra.

Alla gör fördelaktiga val
I min grupp utgår alla från helheten för att fatta
beslut och göra val som är gynnsamma för dem
själva, oss andra och skolan.
Alla är lojala
I min grupp sätter alla ”laget före jaget”. Alla följer
regler och beslut. Alla håller det de lovat.

Alla gör fördelaktiga val
I min klass utgår alla från helheten för att fatta
beslut och göra val som är gynnsamma för dem
själva, oss andra och skolan.
Alla är lojala
I min klass sätter alla ”laget före jaget”. Alla följer
regler och beslut. Alla håller det de lovat.

Kunskapstörst
På vår skola visar vi nyfikenhet och lust att lära. Var och en tar personligt ansvar för att göra det bästa av sina egna förutsättningar. Vi jobbar med olika
arbetssätt, tar tillvara varandras kunskap och ger varandra feedback som hjälper oss till fortsatt utveckling.
Vi visar tillit till allas förmåga att lära genom att möta andra där de är och intresserar oss för varandras lärande. Detta ger oss goda förutsättningar att inspirera
och stötta.
Vi är stolta över att lyckas.
Beteende

Förklaring

Enkätpåstående -

Enkätpåstående - Elev

Medarbetare


Gör ditt bästa

Gör det bästa du kan utifrån dina
förutsättningar. Visa nyfikenhet och
intresse, var förberedd och kom i tid.



Efterfråga feedback



Ge feedback



Fira framgångar

Fråga andra om vad du gör bra och vad
du kan göra bättre. Visa nyfikenhet på
andras perspektiv.
Berätta för andra vad de gör bra och
vad de kan göra bättre. Dela med dig
av egna erfarenheter. Gör det med
stort hjärta och snälla ögon så att de
kan ta till sig och utvecklas.
Ta dig tid att fira när du eller någon
omkring dig lyckats. Var stolt!

Alla gör sitt bästa
I min grupp gör alla det bästa de kan utifrån sina
förutsättningar. Alla visar nyfikenhet, är
förberedda och kommer i tid.
Alla efterfrågar feedback
I min grupp frågar alla vad de gör bra och vad de
kan göra bättre.
Alla ger feedback
Alla i min grupp berättar för mig vad de tycker att
jag gör bra och vad jag kan göra bättre. Alla
berättar med stort hjärta och snälla ögon så att jag
känner att jag kan ta till mig och utvecklas.
Alla firar framgångar
I min grupp tar sig alla tid att fira när de själva eller
någon annan lyckats. Alla visar stolthet.

Alla gör sitt bästa
I min klass gör alla det bästa de kan utifrån sina
förutsättningar. Alla visar nyfikenhet, är
förberedda och kommer i tid.
Alla efterfrågar feedback
I min klass frågar alla vad de gör bra och vad de
kan göra bättre.
Alla ger feedback
Alla i min klass berättar för mig vad de tycker
att jag gör bra och vad jag kan göra bättre. Alla
berättar med stort hjärta och snälla ögon så att
jag känner att jag kan ta till mig och utvecklas.
Alla firar framgångar
I min klass tar sig alla tid att fira när de själva
eller någon annan lyckats. Alla visar stolthet.

