Yrkesetikk for Seksjon
kirke, kultur og oppvekst
Omtanke, solidaritet og samhold er viktige verdier for Fagforbundet. Derfor
likeverd viktig for oss. Alle skal ha like muligheter uavhengig av etnisk eller
kulturell bakgrunn, seksuell legning, religion eller livssyn. Verdiene våre skal
synes i arbeidet vi gjør.
Yrkesetikken skal utvikle kulturen i forbundet. Målet er å utvikle fellesskapet og
skape åpenhet, tillit, stolthet og tilhørighet. Yrkesetikken skal hjelpe oss å tenke
over hvordan vi gjør arbeidet vårt og videreutvikle gode holdninger og praksis.
Vi skal ta faglig, personlig og juridisk ansvar for hvordan vi utfører jobben vår.

Som fagperson
• viser jeg respekt for menneskers
verdighet
• gir jeg tjenester av god kvalitet. Jeg
tar hensyn til brukernes interesser
og ståsted
• er jeg vennlig, respektfull og

• deler jeg kunnskap og erfaringer
med mine kolleger, og bidrar aktivt
til å skape kvalitet og en stimulerende og kompetanseutviklende
kultur
• bidrar jeg til et trygt, utviklende og
inkluderende arbeidsmiljø

omtenksom
• gir jeg brukeren informasjon om

Som ansatt

hva jeg gjør. Hvis jeg ikke kan løse

• er jeg konstruktiv og positiv

oppgaven selv, ber jeg om hjelp

• rapporterer jeg brudd på gjeldende

• overholder jeg taushetsplikten og

regler og instrukser, hvis jeg selv

holder på fortrolige opplysninger.

oppdager det. Jeg orienterer

Jeg sørger for at privatlivet vernes

arbeidsgiver om avvik, slik at

• følger jeg med på utviklingen i fag-

uheldige forhold kan rettes opp

feltet og fornyer fagkunnskapen

• kan jeg målsettingene for arbeids-

min

plassen min og er lojal mot dem
• bidrar jeg til at menneskelige og

Som kollega

økonomiske ressurser brukes best

• er jeg tilstede, særlig når noen

mulig

trenger støtte og hjelp
• har jeg respekt for andres kompetanse og funksjon, og bidrar til
tverrfaglig samarbeid

• krenker jeg ikke menneskeverdet
eller bringer arbeidsplassen i
miskreditt

