
 Värdegrund för Komvux Värmdö 

  

Verksamheten på Komvux Värmdö är förankrad i den svenska skolan och samhällets gemensamma 

värdegrund med ett tydligt uppdrag att ge ett konkret innehåll åt begreppen demokrati och 

jämställdhet.  

  

Några värden som då för oss blir särskilt viktiga att förmedla och gestalta:  

  

• Alla människors lika värde  

• Jämställdhet mellan män och kvinnor  

• Att motverka traditionella könsmönster  

• Solidaritet med svaga och utsatta  

• Att motverka alla former av kränkande behandling  

• Att bidra till att skapa den gemenskap som håller ett demokratiskt samhälle samman  

  

 När vi på Komvux försöker konkretisera och förverkliga dessa värden har vi följande 

utgångspunkter:  

  

• På Komvux Värmdö arbetar vi med en tydlig inriktning att skapa en positiv och 

kreativ mötesplats för människor i olika livssituationer och med olika bakgrund och 

förutsättningar.  

• Vi har en stark övertygelse om varje människas möjlighet att lära och utvecklas.  

  

• Vi tror att det personliga mötet utgör den bästa grunden för lärandet och att varje 

människa behöver bli sedd, respekterad och märk- värdiggjord.  

  

• För att skapa det goda mötet försöker vi möta människor där de befinner sig i livet 

och dra nytta av vars och ens livserfarenheter i lärandet.  

  

• En dålig självkänsla och ett dåligt självförtroende är ett hinder för lärande och 

utveckling, därför arbetar vi med ett tydligt fokus att stärka varje individs självtillit 

och förmåga att se sina möjligheter.  

  

• I ett samhälle där allt fler unga vuxna saknar delaktighet arbetar vi aktivt för att hitta 

studieformer och pedagogiska metoder för att fånga upp och aktivera de som 

passiviserats och tappat studie-motivationen.  

  

• Genom samverkan med regionens arbetsliv och olika sociala nätverk försöker vi skapa 

en bro ut till praktikplatser och arbete. Vi tror att växelverkan mellan studier och 

praktik för många är det bästa sättet att hitta en förankring i samhället.  

  

• Vi söker oss i teori och praktik mot ett alltmer miljömedvetet arbets- och 

förhållningssätt.  

                                                                                                   

   

   

  


