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Grundläggande demokratiska värderingar 
 
Läroplanens värdegrund och dess genomförande i vardagen är central för skolans  
styrelse. I verksamhetsplanen ägnas ett särskilt avsnitt åt denna och styrelsen följer 
värdegrundsfrågorna med samma allvar som resultat och ekonomi. 
 
Vår syn på grundläggande demokratiska värderingar omfattar följande i det vardagliga 
arbetet: 
 

• Varje elev ska trivas och känna sig trygg på Europaskolan Strängnäs  
och vara sedd av lärare och personal.  
 

• Ingen elev ska utsättas för mobbning eller annan kränkande behandling. 
  

• Europaskolan Strängnäs ska präglas av en öppen atmosfär där det känns naturligt  
för eleverna att argumentera och diskutera med såväl kamrater som personal. 
 

• På Europaskolan Strängnäs tillåts man vara ”som man är”. 
 

• Skolan har ett tydligt ethos som utgår från ”att behandla alla så  
som man själv vill bli behandlad”. 

 
Elevernas naturliga och återkommande forum för att ta upp värdegrundsfrågor är 
mentorstiden. Mentorerna har ett särskilt uppdrag att driva värdegrundsfrågor som är 
angelägna för klassen för att tydliggöra att det som eleverna tar upp följs upp även i  
andra delar av verksamheten. Ett exempel kan vara sena ankomster men även andra 
ordningsregler som finns på skolan. 
 
Värdegrundsfrågorna kommuniceras även med elevernas officiella representation på skolan 
genom elevkåren. Elevkåren driver särskilt de frågor som eleverna vill att elevkåren tar upp 
med skolledningen. För att få in underlag bereds frågorna under mentorstiden. På individnivå 
tar mentorn upp värdegrundsfrågor med eleverna. 
 
Europaskolan Strängnäs handbok Vademecum delas ut till alla elever och medarbetare. 
Handboken genomsyras av skolans värderingar och normer som sammanfattningsvis kallas 
Europaandan. Kärnan i Europaandan är att vi ska bemöta varandra så som vi själva vill bli 
bemötta. Vademecum, likväl som skolans Likabehandlingsplan, uppdateras årligen.   
 
Varje år genomförs trivselenkäter bland eleverna på skolan. Resultaten av dessa  
enkäter utgör underlag för kommande arbete med normer och värden.  
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