Det här gör jag för att bidra till en god arbetsmiljö:
(Vad tar jag som medarbetare för ansvar, hur bidrar jag )





































Kommer i god tid innan tentamens början för att kunna ta emot/bemöta studenterna på bästa
sätt.
Är väl förberedd inför genomgången till studenterna om de regler och bestämmelser som
gäller under tentamen
Bemöter mina kollegor och studenter med respekt och öppenhet och hjälper till vid ev.
problem
Tar ansvar utifrån gällande avtal och är medveten om vad mitt uppdrag som tentamensvärd
innebär
Är engagerad och flexibel och tycker att arbetsglädje och gemenskap är viktigt för ett gott
samarbete
Är lyhörd för åsikter och synpunkter
Är aktiv under tentamen för vara behjälplig vid behov
Alla hjälps åt!
Gott humör och respekt
Social kompetens
Försöker följa gällande riktlinjer
Har en bra kommunikation med Lena och Linda
Påpekar saker som bör åtgärdas
Tar ansvar för och gör det som ingår i arbetsuppgifterna
Visar respekt för mina medarbetare
Visar respekt för studenterna
Följer de regler som finns
Gör förberedelser inför tentamen
Informerar kortfattat för studenterna
Håller uppsikt och hjälper studenter
Ser till att en lugn och trevlig stämning upprätthålls i salen
Gör min andel av jobbet, dvs maskar inte
Rycker in och hjälper där det behövs
Bryr sig om kollegorna genom att hälsa, lyssna och delta i andras intressen
Ha roligt
Ge ”snäll” kritik
Klagar ej i onödan
Beröm det som är bra och gärna mycket
Försöker vara en god arbetskollega och hjälpa till där jag ser att det behövs hjälp
Framför mina åsikter
Respekterar andras åsikter
Söker samförståndslösningar
Kommer i tid
Tar ansvar
Ser till att lokalerna ser bra ut inför kommande tentor
Är positiv









Ser till att studenterna känner sig välkomna
Hjälper till vid behov
Är vänlig mot mina arbetskamrater
Håller i ordning i materialskåpen
Ser till att det är ordning och reda
Sorterar papper och skräp
Håller rent i salarna

