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Verksamheter behöver vissa uttalade förväntningar (värderingar och normer) för att ge 

vägledning och riktning till våra attityder och vidare beteenden. Värdegrundens syfte är att 

skapa förutsättningar för att bidra till en god arbetsmiljö.  

 

 

- Vi utgår från värdegrunden och barnets bästa i aktuella situationer då vi planerar, genomför och 

följer upp vårt arbete mot verksamhetens mål, verksamhetsidén och visionen. 

- Vi har alla en funktion att fylla och fokuserar under arbetstid på verksamhetens behov och 

måluppfyllelsen. Var och en reflektera över hur hen kan bidra till förbättringar (göra mer/mindre av 

saker) alternativt förändringar (lära på nytt för att genomföra saker på andra sätt). 

- Vi följer överenskommelser, rutiner och beslut tills nya görs, arbetas fram eller fattas. Vi arbetar för 

god framförhållning samt prioriterar det långsiktigt hållbara även om kortsiktiga alternativ ibland är 

nödvändiga. 

- Vi främjar ett tillitsfullt klimat och förtroendefulla relationer genom dialoger där vi inte pratar om 

utan med varandra, direkt och på ett respektfullt sätt och i lämpligt forum. 

- Vi visar en prestigelöshet och respekt för varandras arbete och utmaningar genom att vi hjälps åt 

vid genomföranden, bidrar till en delningskultur samt lyfter fram egna lärdomar och andras goda 

exempel. 

- Vi har ett lösningsinriktat förhållningssätt där vi lyssnar in andra, ser saker ur olika perspektiv och 

olikheter som en tillgång, presenterar förslag på alternativ och därmed lär och utvecklas tillsammans. 

- Vi är uppsökande i situationer med varandra, elever och vårdnadshavare samt vid tillfällen då 

information saknas eller när frågor och oklarheter uppstår. Svar och vägledning söks och erbjuds i 

det goda medarbetarskapet av såväl kollegor som chefer. 

- Vi strävar efter en balans mellan arbete och fritid, ibland kommer vi inte kunna vara närvarande. 

Frånvaro anmäls eller ansöks om i god tid och kommuniceras med expedition, närmaste kollegor och 

chef. Frånvaro dokumenteras direkt eller vid exempelvis sjukdom senast i samband med åtkomst i 

tjänst. 

- Vi sätter gränser och motverkar aktivt alla typer av diskrimineringar, trakasserier och kränkande 

särbehandlingar vilka är helt oacceptabla. 

- Vi är aldrig påverkade av alkohol eller droger under arbetstid, som medarbetare är vi skyldiga att 

direkt anmäla eventuella fall till närmaste chef. 

- Vi inser värdet att vara den eller ha någon i vår närhet som får andra att skratt när man inte ens 

känner för att le. 

- Vi har alla styrkor och utvecklingsområden och vi kommer alla göra fel, och det är ok så länge vi 

verkat utifrån värdegrunden. 

 

”Danderyds kommun ska vara en attraktiv och inkluderande arbetsplats med ett öppet 

arbetsklimat där vi värnar om medarbetares rättigheter och skyldigheter.                                     

  - Vi skapar vår arbetsmiljö – TILLSAMMANS” 

 


