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 Värdegrundspolicy 2018/2019 

Detta är framtaget under läsåret 17/18 tillsammans med all personal, vi kommer 
att arbeta vidare med den framöver. 

Tio viktigaste värdeorden för verksamheten 

• Kommunikation – vi använder ett respektfullt och proaktivt språk, 
nyckeln till framgång är att använda en kommunikation som fungerar i 
alla led 

• Samarbete – vi har en positiv stämning, vi stöttar och bekräftar 
varandra, 

• Delaktighet – vi vågar fråga, lyssna och är aktivt närvarande, vi har 
ansvarsområden, vi är vakna, ärliga och pålästa. 

• Ansvar – vi tar ansvar för hela verksamheten, vi utför det vi beslutat 
och tar ansvar för samarbetet mellan oss, vi bygger relationen till 
eleven 

• Respekt – vi ser Alla elever, vi respekterar varandras åsikter, 
arbetsuppgifter och tider,  

• Glädje – det ska vara roligt att gå till jobbet, vi hälsar på varandra, 
humor före humör 

• Flexibilitet – vi stöttar och bekräftar varandra, vi hjälper till över 
”gränserna”,  

• Målfokus – eleverna lyckas och personalen är professionella, vi har 
höga förväntningar och eleverna vet vad som förväntas och vad som 
ska göras. 

• Kompetensutveckling – både laget och jaget utvecklas i arbetet 
• Lösningsinriktade – vi ger inte upp, löser problem tillsammans, vi ser 

möjligheterna 

#ramarochkramar    #plantanandan 
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På Raus Planterings skola arbetar vi tillsammans mot samma mål 
genom att respektera varandras yrkesroller, åsikter, vara flexibla, 
samarbeta och vara nyfikna. 

Allt vi gör tillför värde för eleverna och vårdnadshavarna och 
genomsyras av respekt. Vi som arbetar på Raus Planterings skola vill 
göra skillnad, är vakna, ärliga och pålästa. 

Det personliga mötet präglas av positivt bemötande och att personalen 
har ansvar för kommunikationen.  

Vår arbetsplats kännetecknas av värme och trivsel, ett 
lösningsfokuserande arbetssätt där alla är aktiva deltagare vilket ger 
oss goda förutsättningar att utveckla verksamheten.  

Vårt engagemang leder till högre måluppfyllelse på individ, grupp och 
organisationsnivå 

Plantanandan är ingen slump utan det är något vi medvetet skapar 
varje dag. 

 


