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VÅR VÄRDEGRUND
En arbetsgrupp, bestående av representanter i föräldraföreningen samt pedagoger på skolan,
fick i uppdrag att fundera på och föreslå, hur skolan skulle kunna arbeta med värdegrundsfrågor.
Gruppen skulle också söka formulera en för vår skola gemensam värdegrund.
Detta dokument, som bygger på enkätsvar från barn, föräldrar och personal, beskriver de livsvärden
skolan ska förmedla, arbetssättet för att genomföra dem, samt hur vi bemöter dem som inte följer
reglerna.
Allt arbete har målet att språk och attityder ska förbättras. Det viktigaste receptet för att nå framgång
i vår strävan är dock att vi alla, i skolan, hemma och på fritiden, i praktisk handling visar att vi står
bakom denna inställning. Annars blir orden bara ord, utan något egentligt värde.

Vi på Lillgårdsskolan:

LIVSVÄRDEN

ARBETSSÄTT

KONSEKVENS

- respekterar andra och varandras olikheter
- respekterar att alla människor är lika mycket värda
oavsett ålder, hudfärg, religion eller annan tillhörighet
- är goda förebilder och bryr oss om varandra
- bemöter andra som vi själva vill bli bemötta
- visar hänsyn till varandra bland annat genom att passa
tiden
- pratar inte rätt ut, utan lyssnar när någon annan pratar
och vi räcker upp handen när vi vill ha ordet
- vill ha lugn och arbetsro för att alla ska trivas
- säger inte något till någon annan som vi tror att denne
kan uppleva som nedsättande, kränkande eller som den
kan bli ledsen av
- ber om ursäkt om vi kränkt någon eller stört andra
- elever och pedagoger samtalar, enskilt eller i grupp, om
det som hänt när allvarliga
händelser inträffat eller om det skett vid upprepade tillfällen
- elever, föräldrar och pedagoger samtalar när situationen
kräver det
- tar vid ett senare tillfälle igen den tid vi, på grund av sen
ankomst eller av annan orsak, missat för lärande

www.lillgardsskolan.se

Lillgårdsskolans Värdegrund
bygger på enkätsvar från föräldrar,
elever och personal.

