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ORDENTLIGHED 
 
- fordi det er vigtigt at gøre sig umage med at have styr på tingene. 
 

 Vi varetager skolens overordnede interesser  
 Vi agerer sagligt og professionelt med opgaven i centrum 
 Vi skaber gode vilkår for at medarbejderne kan løse deres opgaver 

 
- fordi ordentlighed er en grundlæggende værdi og fundamentet for gode relationer. 
 

 Vi respekterer alle medarbejderes kvaliteter og kompetencer 
 Vi har tillid til, at alle yder deres bedste 
 Vi lytter, hjælper, støtter og drager omsorg for medarbejderne  
 Vi søger altid løsninger, som opleves retfærdige 

 
UDVIKLING 
 
- fordi udvikling er en forudsætning for at fastholde det høje niveau som findes på Tørring 
Gymnasium, for at vi fortsat kan tiltrække elever og for at vi kan skabe nutidens og fremtidens skole. 
 

 Vi skaber rammer for at Tørring Gymnasium er et udviklingsorienteret gymnasium 
 Vi påskønner nytænkning og er på forkant med den faglige og pædagogiske udvikling 
 Vi supporterer skoleudvikling både i idefasen og i den endelige implementering 
 Vi prioriterer midler og indsatser og træffer de beslutninger, som er nødvendige for 

udviklingsprocessen 
 
INDDRAGELSE 
 
- fordi det er vigtigt at udnytte de relevante aktørers ideer og kompetencer til at kvalificere Tørring 
Gymnasiums beslutningsprocesser, og fordi det er vigtigt for at skabe engagement og ejerskab  
 

 Vi inddrager medarbejdere, elever og bestyrelse i relevante processer 
 Vi lytter og er nysgerrige overfor alles ideer, forslag og ønsker 
 Vi skaber strukturer for dialog, samarbejde og medindflydelse 

 
TYDELIGHED 
 
- fordi det er afgørende at have en fælles forståelse mellem ledelse og medarbejdere 
 

 Vi gør os umage med at kommunikere klart, tydeligt og forståeligt 
 Vi efterstræber åbenhed og gennemskuelighed i processer og procedurer  
 Vi begrunder og forklarer beslutninger og tilstræber herigennem at skabe mening 
 Vi tager ansvar for, at der udstikkes retning og rammer 
 Vi giver og efterspørger feedback 

 


