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Miljö- och kvalitetspolicy
MTU Gymnasium

MTU har utbildat människor sedan slutet av 1980-talet och har allt sedan
starten kännetecknats av modern pedagogik, hög teknisk kvalité och en
nära koppling till arbetslivet.
Verksamhetens största positiva miljöpåverkan är att med hjälp av utbildning
förmedla ett hållbart förhållningssätt genom att undervisningen följer tillgänglig
vetenskap, information och författningar. Elever från MTU kommer i sitt framtida
värv att ta ansvar för att och jobba mot att utvecklingen går mot en resurssnål,
förbättrad, långsiktig och hållbar samhällsutveckling.
MTU ska i undervisning och genom handling förmedla och förankra de värden
som vårt samhälle vilar på. På MTU ska alla känna sig trygga, vara sedda och
mötas med engagemang, varje enskild elev ska finna sin unika egenart och
därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.
Som elev från MTU ska man ha kännedom om vilka regler som styr vår vardag
och man ska värna om alla människors lika värde.
Utbildningens förhållningssätt till kvalité- och miljöfrågor speglas i det dagliga
arbetet, där bland annat följande synliggörs:
•

Undervisningen bedrivs på ett sådant sätt att det blir klart och tydligt hur hållbar
resursanvändning ska tillämpas i individens leverne och yrkesverksamhet.

•

Utbildningen genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt och respekt för allas
lika värde.

•

Utbildningen för den enskilde eleven ska organiseras på ett sådant sätt och ha ett
innehåll som är anpassat till dennes individuella behov och förutsättningar.

•

Bevara naturresurserna genom återanvändning och återvinning av material,
genom inköp av återvunnet material och genom användning av material som kan
återvinnas.

•

Säkerställa att energi används med sparsamhet i all verksamhet; genom att vi
sparar energi förbättrar vi energiutnyttjandet och vi ska använda förnyelsebara
energikällor när så är möjligt.

•

Eleverna ges möjlighet att inhämta tillräcklig kunskap om hur deras arbete och
förhållningssätt påverkar samhället och miljön nu och i framtiden.

•

Genom att erbjuda en god och säker arbetsmiljö samt att utbildningen har en plan
för att personalens kompetensnivå uppfyller ställda krav i skolförfattningarna.
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Alla på MTU ska aktivt skydda miljön, spara på våra gemensamma resurser samt
bevara våra naturtillgångar. Vi ska sträva efter att hålla oss informerade om
lagar, förordningar och föreskrifter som berör vår verksamhet. Varje person som
ingår i utbildningens verksamhet förväntas också rätta sig efter företagets
policys och rutiner.
Linköping den 6 augusti 2019

Bosse Gärderup
skolchef
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