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Varma människor

Människor som kan

Människor tillsammans

Människor i världen

Vi tror på trygghet för alla. På
vår skola ser och lyssnar vi på
varandra. Vi hälsar och
bemöter varandra positivt och
visar att vi bryr oss om.

Lärande och utveckling förutsätter
att vi visar nyfikenhet och vågar
undersöka det som är nytt och se
saker ur olika perspektiv för att
skapa och lära.

I vår skola kan alla vara sig
själva. Vi vågar uttrycka våra
åsikter. Även när vi tycker olika.
Vi visar respekt för varandras
olikheter.

Vi vet vart vi är på väg, var vi är och hur vi
skall gå vidare. Vårt samarbete präglas av ett
demokratiskt förhållningssätt, framåtanda
och en vilja att utvecklas.

Vi vårdar våra relationer och
visar glädje, lyhördhet,
öppenhet och ärlighet. Vi är
tydliga och alla tar ansvar för
att säga till när det behövs.
• Välkomna
• Visa respekt
• Säg till
• Fira framgångar

Vi tänker nytt, bejakar möjligheter
och fokuserar på lösningar. Vi tar
oss an svårigheter som
utmaningar och söker vägar som
leder oss framåt.
• Gör ditt bästa
• Efterfråga återkoppling
• Variera lärandet
• Ge återkoppling
• Välj tillstånd
• Våga misslyckas
• Visa höga förväntningar

Vi vågar vara raka och ärliga i
kommunikation med varandra.
Vi pratar MED och inte OM
varandra.
•
•
•
•
•

Arbeta mot mål
Ta ansvar för resultat
Delta aktivt
Fokusera på lösningar
Kommunicera rakt

Vi tar ansvar för helheten och hjälps åt för
att driva skolan framåt. Vi bjuder in varandra
att medverka och vi deltar aktivt med
engagemang. Vi är hjälpsamma och stöttar
varandra. Vi bidrar till lagarbetet genom att
göra som vi kommit överens om.
• Tänk konsekvens
• Främja lika villkor
• Sök sammanhang

Medvetenhet som förflyttar

Varma människor
Vi tror på trygghet för alla. På vår skola ser och lyssnar vi på varandra. Vi hälsar och bemöter varandra positivt och visar att
vi bryr oss om.
Vi vårdar våra relationer och visar glädje, lyhördhet, öppenhet och ärlighet. Vi är tydliga och alla tar ansvar för att säga till
när det behövs.
Beteende

Beskrivning
Hälsa på varandra, gärna med namn.
Visa omtanke och intresse så att alla
känner sig välkomna.

Enkätpåstående Medarbetare
Alla välkomnar mig
I min arbetsgrupp hälsar alla och visar intresse
och omtanke så att jag känner mig
välkommen.

Enkätpåstående Elev
Vi välkomnar (alla)
I min klass hälsar vi och visar intresse och omtanke
så att jag känner mig välkommen.

Visa respekt

Visa respekt för varandra genom att
tilltala på ett respektfullt sätt och
visa i handling att du menar det.

Alla visar mig respekt
I min arbetsgrupp tilltalar alla mig på ett
respektfullt sätt och de visar samma respekt i
handling.

Vi visar respekt
I min klass tilltalar vi varandra på ett respektfullt sätt
och visar samma respekt i handling.

Säg till

Agera direkt när du ser någon bryta
mot vår värdegrund.

Alla säger till
I min arbetsgrupp säger alla till direkt när
någon bryter mot vår värdegrund.

Vi säger till
I min klass säger vi till direkt när någon bryter mot
vår värdegrund.

Fira framgångar

Uppmärksamma när någon eller
några gjort något bra. Skapa en
positiv uppmärksamhet kring
framgångar.

Alla firar framgångar
I min arbetsgrupp uppmärksammar alla när
någon eller några gjort något bra. Vi firar våra
framgångar.

Vi firar framgångar
I min klass uppmärksammar vi när någon eller några
gjort något bra. Vi firar våra framgångar.

Välkomna
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Människor som kan
Lärande och utveckling förutsätter att vi visar nyfikenhet och vågar undersöka det som är nytt och se saker ur olika perspektiv
för att skapa och lära.
Vi tänker nytt, bejakar möjligheter och fokuserar på lösningar. Vi tar oss an svårigheter som utmaningar och söker vägar som
leder oss framåt.
Beteende

Beskrivning

Enkätpåstående Medarbetare

Enkätpåstående Elev

Gör ditt bästa

Förbered dig väl och gör ditt bästa i
alla lärsituationer.

Efterfråga
återkoppling

Be andra berätta för dig vad du gör
bra och vad du kan göra bättre, så att
du kan utvecklas både
kunskapsmässigt och personligt.
Bidra till att lärandet blir lustfyllt
genom att prova olika sätt för
lärandet.

Alla gör sitt bästa
I min arbetsgrupp kommer alla väl förberedda och gör
sitt bästa i alla lärsituationer.
Alla efterfrågar återkoppling
Alla i min arbetsgrupp ber mig berätta vad de gör bra
och vad de kan förbättra så att de kan utvecklas både
kunskapsmässigt och personligt.
Alla varierar lärandet
I min arbetsgrupp bidrar alla till ett lustfyllt lärande
genom att variera och prova olika sätt för lärande.

Vi gör vårt bästa
I min klass kommer vi väl förberedda och gör sitt bästa i alla
lärsituationer.
Vi efterfrågar återkoppling
Vi i min klass berätta vad vi gör bra och vad vi kan förbättra
så att vi kan utvecklas både kunskapsmässigt och personligt.

Berätta på ett omtänksamt sätt för
andra vad de gör bra och vad de kan
göra bättre så att de kan utvecklas
både kunskapsmässigt och
personligt.
Var uppmärksam på dig själv och välj
reaktioner, förhållningssätt och
tillstånd som bidrar positivt.
Verka för att andra vågar prova och
lyckas eller misslyckas, dra lärdomar
och gå vidare.

Alla ger återkoppling
I min arbetsgrupp berätta alla för mig på ett
omtänksamt sätt vad jag gör bra och vad jag kan göra
bättre så att jag kan utvecklas både kunskapsmässigt
och personligt.
Alla väljer tillstånd
I min arbetsgrupp är alla uppmärksamma på sig själva
och väljer reaktioner och tillstånd som bidrar positivt.
Alla vågar misslyckas
Alla i min arbetsgrupp stödjer mig så att jag vågar prova,
lyckas och misslyckas och drar lärdom för att gå vidare.

Variera
lärandet
Ge
återkoppling

Välj tillstånd
Våga
misslyckas

Vi varierar lärandet
I min klass provar vi olika sätt att lära oss. Det gör att
lärande känns lustfyllt och att jag hittar sätt att lära som
passar mig.
Vi ger återkoppling
I min klass berättar både lärare och elever för mig på ett
omtänksamt sätt vad jag gör bra och vad jag kan göra bättre
så att jag kan utvecklas både kunskapsmässigt och
personligt.
Vi väljer tillstånd
I min klass är vi uppmärksamma på oss själva och väljer
reaktioner och tillstånd som bidrar positivt.
Vi vågar misslyckas
Min klass stödjer mig så att jag vågar prova, lyckas och
misslyckas och drar lärdom för att gå vidare.
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Visa höga
förväntningar

Visa att du tror på andra människors
förmåga//förmågor och potential.

Alla visar höga förväntningar
Alla i min arbetsgrupp visar att de tror på min förmåga
och min potential.

Vi visar höga förväntningar
Vi i min klass visar att vi tror på våra förmågor och (min)
potential.

Människor tillsammans
I vår skola kan alla vara sig själva. Vi vågar uttrycka våra åsikter. Även när vi tycker olika. Vi visar respekt för varandras
olikheter.
Vi vågar vara raka och ärliga i kommunikation med varandra. Vi pratar MED och inte OM varandra.
Beteende

Arbeta mot
mål
Ta ansvar för
resultat
Delta aktivt

Fokusera på
lösningar
Kommunicera
rakt

Beskrivning
Håll dig informerad och uppdaterad
om våra planer och mål. Gör saker
som leder till målen.
Reflektera över hur ditt agerande
bidragit till resultaten och hur du
kan agera för ännu bättre resultat i
framtiden.
Delta aktivt och konstruktivt i alla de
situationer där du ingår. Lyssna på
andra och dela med dig av dina
erfarenheter.
Fokusera på det som går att påverka
och sök lösningar.
Var ärlig och omtänksam i din
kommunikation.
Tala med istället för om varandra.

Enkätpåstående Medarbetare
Alla arbetar mot mål
I min arbetsgrupp håller sig alla informerade och
uppdaterade om våra planer och mål. Alla gör saker
som leder till målen.
Alla tar ansvar för resultat
I min arbetsgrupp reflekterar alla över hur det egna
agerandet bidragit till våra resultat och hur de kan
agera för ännu bättre resultat i framtiden.
Alla deltar aktivt
I min arbetsgrupp deltar alla aktivt och
konstruktivt. Alla lyssnar på varandra och bidrar
med sina erfarenheter.
Alla fokuserar på lösningar
I min arbetsgrupp fokuserar alla på det som går att
påverka och söker lösningar.
Alla kommunicerar rakt
I min arbetsgrupp kommunicerar alla ärligt och
omtänksamt. Alla talar MED och inte OM varandra.

Enkätpåstående Elev
Vi arbetar mot mål
I min klass vet vi vad vi har för mål med det vi gör
och de gör saker som leder till mål.
Vi tar ansvar för resultat
I min klass reflekterar vi över hur det går och vad
vi själva kan göra för att det ska gå ännu bättre.
Vi deltar aktivt
I min klass deltar vi aktivt och konstruktivt. Vi
lyssnar på varandra och bidrar med våra
erfarenheter.
Vi fokuserar på lösningar
I min klass fokuserar vi på det som går att påverka
och söker lösningar.
Vi kommunicerar rakt
I min klass är vi ärliga och omtänksamma när vi
pratar. Vi pratar MED och inte OM varandra.
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Människor i världen
Vi vet vart vi är på väg, var vi är och hur vi skall gå vidare. Vårt samarbete präglas av ett demokratiskt förhållningssätt,
framåtanda och en vilja att utvecklas.
Vi tar ansvar för helheten och hjälps åt för att driva skolan framåt. Vi bjuder in varandra att medverka och vi deltar aktivt
med engagemang. Vi är hjälpsamma och stöttar varandra. Vi bidrar till lagarbetet genom att göra som vi kommit överens
om.
Beteende

Tänk
konsekvens
Främja lika
villkor
Sök
sammanhang

Beskrivning
Tänk på hur dina val och ditt
agerande påverkar miljö och
människor.
Anpassa mötesformer och
arbetssätt så att alla kan delta på
lika villkor.
Sätt alltid lärandet i ett
sammanhang. Koppla ihop ämnen
och var nyfiken på det som sker i
omvärlden.

Enkätpåstående Medarbetare
Alla tänker konsekvens
I min arbetsgrupp gör alla val som påverkar miljö
och människor positivt.
Alla främjar lika villkor
I min arbetsgrupp bidrar alla till mötesformer och
arbetssätt som gör att alla kan delta på lika villkor.
Alla söker sammanhang
I min arbetsgrupp sätter alla lärandet i ett
sammanhang. Vi ämnesintegrerar och visar
nyfikenhet på det som sker i omvärlden.

Enkätpåstående Elev
Vi tänker konsekvens
I min klass gör vi val som påverkar miljö och
människor positivt.
Vi främjar lika villkor
I min klass arbetar vi så att vi får samma möjlighet
att vara med. Det gäller under hela skoldagen.
Vi söker sammanhang
I min klass kopplar vi ihop olika ämnen och pratar
om hur det vi lär oss hänger ihop med det som
händer i världen utanför skolan.

