
   
 
 

Rudolf Steinerskolans värdegrundsplan 
 

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen 

ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

demokratiska värderingar som vårt samhälle vilar på. Var och en som verkar inom skolan 

ska främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma 

miljö.  

 

Syftet med Rudolf Steinerskolans värdegrundsplan är att bygga en samsyn kring 

värdegrundsfrågor, där vi gemensamt ser värdegrundsarbete som en del av skolans 

kunskapsuppdrag och grunden till allt lärande.  

 

Värdegrundsplan är framarbetad demokratiskt och kollegialt under efterarbetsdagarna 

vårterminen 2021. 

  

  

Rudolf Steinerskolans värdegrund 
På Rudolf Steinerskolan i Norrköping arbetar vi tillsammans för varje elevs väg till frihet. 

Vårt värdegrundsarbetet ämnar att ge våra elever möjlighet att utvecklas till självständiga 

demokratiska samhällsmedborgare med ansvar för sig själva, andra och den värld vi lever 

i. Likaså att hjälpa eleverna mot sina livsmål och främja känslan av okränkbarhet i ett 

levande och livslångt arbete och lärande.  

 

Vi arbetar utifrån en demokratisk plattform där största respekten för individen ska råda 

och där relationer och bemötande är våra främsta redskap. Rudolf Steinerskolan är en 

plats där vi har förståelse för varandras olika behov, en plats där alla får bli sedda och 

hörda och där varje människa är en viktig del av helheten. 

 

  

Vi medarbetare förväntar oss av Dig som elev, att du: 

• värnar om vår miljö, både ute och inne.  

• behandlar andra med respekt, har respektfulla relationer och ett vårdat språk. Vi 

värnar varandra och är hjälpsamma mot varandra. 

• ser människors olikheter som en styrka. Du får bidra med din    personlighet i ett 

sammanhang där alla har samma rätt att få utvecklas och växa. 

• lyssnar aktivt och kommunicerar med både andra elever och skolans personal i det 

dagliga arbetet. 



   
 
 

• tillsammans med din klass, tar fram ordningsregler som följs upp och revideras 

varje år. 

• utgår från att allas insats gör skillnad. 

 

 

Vi medarbetare förväntar oss av Dig som vårdnadshavare, att du: 

• ser till att ditt/dina barn kommer till skolan i tid, mätta och utvilade med lämpliga 

kläder. Då skapar du de bästa förutsättningarna för ditt/dina barn att klara 

skoldagen. 

• intresserar Dig för ditt/dina  barns hemuppgifter och tar det slutliga ansvaret för 

att de sköts. 

• deltar aktivt i föräldramöten och utvecklingssamtal. 

• är uppmärksam på ev. kränkningar och hör av dig till skolan om du genom ditt 

barn får veta något som är värdefullt för oss att känna till. 

• tar kontakt med berörd personal om du är missnöjd med något, så att vi kan 

utvecklas och bli bättre. Om du tycker att du inte får hjälp av dem du har pratat 

med på skolan, ska du kontakta huvudmannen (Styrelsen för skolstiftelsen) via ett 

synpunkter och klagomålshanteringsformulär som finns på vår hemsida.  

 

Det här strävar vi efter i relationen mellan skola och hem. Att vi: 

• alltid har fokus på barnen. 

• visar varandra respekt, ödmjukhet och förståelse i kommunikationen mellan 

vårdnadshavare och skolans medarbetare. 

• i alla sammanhang, både utanför och på skolan, talar respektfullt om varandra. 

• visar samarbete och tydlighet i kommunikationen med varandra. 

• värna och bejakar waldorfpedagogiken och verksamhetens mål och syften. 

• har ett gemensamt engagemang i att vårda skolans miljö. 

 

 

Du som elev/vårdnadshavare kan förvänta Dig av oss som medarbetare, att vi: 

• är mänskliga, tydliga,  trygga, respektfulla,  flexibla, gränssättande ledare och 

förebilder. 

• arbetar för att skapa trygghet för eleverna. 

• arbetar för att eleverna ska mötas med hänsyn, vänlighet och respekt. 

• uppmuntrar till gott uppförande, artighet och vänlighet. 

• tar ansvar för att kontakta vårdnadshavare om något särskilt har hänt. 

• kontaktar vårdnadshavare om ert barn är frånvarande och ej har   sjukanmälts. 



   
 
 

• informerar er regelbundet via veckobrev och föräldramöten om vad som händer i 

klassen. 

• arbetar aktivt för jämlikhet. 

• arbetar aktivt mot kränkande behandling. 

• strävar efter arbetsro. 

• strävar efter att ge alla elever stöd efter deras individuella behov. 

• iakttar tystnadsplikt och hanterar förtroende från elever och föräldrar med 

varsamhet. 

• verkar aktivt för att upprätthålla efterlevnaden av värdegrundsplanen. 

 

 

• Det här strävar vi medarbetare efter i vårt kollegiala arbete här på skolan. Att vi:  

• har ett gott klimat där vi lyssnar aktivt på varandra och 

• bejakar kreativitet och nya idéer.  

• tar vara på varandras olika styrkor och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt.    

• ser vikten av tydlighet och samsyn kring information, beslut och regler.  

• strävar efter att vara goda förebilder i alla lägen. 

• möter, lyssnar till, utmanar, lyfter och bejakar varandra. 


