Under läsåret 2010-2011 diskuterade vi olika begrepp som värdegrund, respekt, demokrati,
inflytande och ansvar med eleverna och tillsammans med elever och vårdnadshavare
arbetade vi fram en gemensam värdegrund för skolan.
Tillsammans med ”Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling” genomsyrar
denna värdegrund hela vår verksamhet.
Vår tro är att vi genom att arbeta aktivt med värdegrunden tillsammans med eleverna och i ett
nära samarbete mellan skola och hem, kommer att ha en skola som kännetecknas av gott
kamratskap och en lugn och trygg arbetsmiljö.
Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles
gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.
Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling måste vi göra tillsammans och det är
viktigt att ni berättar för oss om ert barn (eller att ni får kännedom om annat barn), känner sig
utsatt eller inte mår bra av någon anledning.
Inför det nya läsåret vill vi att ni läser igenom vad som är Edaneskolans värdegrund och
samtalar med era barn om vad det innebär.
Alla får ett exemplar av värdegrunden, men den finns också uppsatt på skolan samt att den
kommer att finnas på skolans hemsida. www.arvika.se klicka på/Leva och bo/barn och
utbildning/grundskola/Edane skola.
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Alla skall få ett gott självförtroende, därför måste jag som elev…






tro på mig själv och andra
ge beröm
säga positiva saker
låta andra försöka
se och heja på alla

Alla skall få ett gott självförtroende, därför måste jag som
vårdnadshavare…





se alla
visa intresse och stötta
uppmuntra och ge beröm
acceptera olikheter

Alla skall få ett gott självförtroende, därför måste jag som pedagog…






ge utmaningar
lyssna på och ge tid
vara tillåtande, uppmuntra och berömma
ge positiv feedback
se och stärka alla

Alla skall känna att de möts med hänsyn och respekt, därför måste
jag som elev...






ta mig tid och lyssna på vad kamraten säger
vara snäll och hjälpsam
låta alla få vara med
vara tyst och ge arbetsro
vara positiv och uppmuntrande

Alla skall känna att de möts med hänsyn och respekt,
därför måste jag som vårdnadshavare…






behandla andra som jag själv vill bli behandlad
lyssna och låta barnen prata till punkt
tänka på vad och hur man säger, ha ett trevligt språk
vara öppen för dialog – diskutera demokratiskt
svara på tilltal

Alla skall känna att de möts med hänsyn och respekt,
därför måste jag som pedagog…
 respektera allas olikheter
 ta hänsyn till alla och vara positiv

Alla ska känna sig trygga, därför måste jag som elev…





vara ärlig och pålitlig
se till att alla får vara med
vara en bra kompis, hjälpsam och trevlig
bry mig om och vara rädd om alla

Alla ska känna sig trygga, därför måste jag som vårdnadshavare…







finnas till hands och vara närvarande
se mitt barn, ge bekräftelse
ta barnen på allvar
vara ärlig och ha en bra kommunikation
vara lyhörd – lyssna på barnen
positiv till skolan och skolmiljön

Alla ska känna sig trygga, därför måste jag som pedagog…









se var och en
lyssna
skapa en atmosfär som är tillåtande
uppmuntra egna synpunkter
stå för det jag säger och gör
ha en bra kommunikation med elever, vårdnadshavare och kollegor
vara hjälpsam och finnas till
vara handlingskraftig och tydlig
 inge trygghet och uppträda med lugn

Alla skall ha goda kamratrelationer, därför måste jag som elev…





behandla andra som jag själv vill bli behandlad
lyssna på vad kompisen säger
låta bli att sprida rykten, tala sanning så att kompisarna kan lita på mig
låta alla få vara med

Alla ska ha goda kamratrelationer, därför måste jag som
vårdnadshavare…







vara mot andra som jag själv vill att andra ska vara mot mig
se till att alla får vara med
finnas närvarande och ställa upp som vuxen och vid behov hjälpa till vid
konflikter
visa förståelse för att alla är olika
respektera andras åsikter
uppmuntra till ett trevligt språk

Alla ska ha goda kamratrelationer, därför måste jag som pedagog…







ge strategier för hur man ska vara
föregå med gott exempel, förmedla ett gott förhållningssätt
stötta och hjälpa
vara ärlig, rak och rättvis
vara snäll och rättvis
vara observant

Alla skall ha en god arbetsmiljö, därför måste jag som elev …





hålla snyggt omkring mig och hålla ordning
vara rädd om egna och andras saker
vara tyst och lyssna när andra pratar
vara positiv och inte klaga och ifrågasätta i onödan, inte gnälla och vara
negativ

Alla ska ha en god arbetsmiljö, därför måste jag som vårdnadshavare…







visa hänsyn
skapa plats för lugn och ro
visa respekt i diskussioner
ha en öppen dialog med lärare
visa intresse för skolarbetet
acceptera gemensamma regler

Alla ska ha en god arbetsmiljö, därför måste jag som pedagog….







ge förutsättningar till gott lärande, arbetsro
ha ett positivt förhållningssätt
skapa en tillåtande miljö där allas tankar och åsikter tas på allvar
stötta elever till att ta ansvar för sina handlingar och sitt arbete
ha en fungerande teknik och lättåtkomligt material

