Galaksen

Modig
Kollega:
Jeg oplever, at mine relationer til mine kollegaer er præget af åbenhed, respekt, tryghed, tillid,
loyalitet og omsorg. Jeg tør være mig selv, og jeg føler mig set og hørt. Jeg oplever, at jeg via
mit engagement kan være med til at præge og udvikle min arbejdsplads, hvilket giver mig
ejerskab.
Børn: Jeg bliver mødt af voksne, som er bevidste om at skabe en god relation til mig. Voksne,
som er bevidste om, at gode relationer er grundlaget for min trivsel og udvikling.
Forældre:
Jeg bliver mødt af et personale, som er opmærksom på at skabe en god kontakt til mig. Jeg
oplever, at personalet er bevidst om, at jeg har nogle kvaliteter, som kan være med til at berige
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Nysgerrig
Kollega:
Jeg oplever et arbejdsfællesskab præget af sparring, faglige drøftelser og samarbejde. Der er
fokus på faglighed og ressourcesyn. Vi videndeler, og vi prioriterer faglige kurser/uddannelse i
det omfang, ressourcerne tillader det.
Børn:
Jeg bliver mødt af kompetente og faglige voksne, som har øje for mit potentiale. Jeg færdes i
et miljø, der har fokus på, at børn har forskellige læringsstile. Jeg oplever en hverdag, hvor der
er mulighed for ro og fordybelse
Forældre:
Jeg oplever et fagligt og kompetent personale. Oplever jeg kan få en god og kompetent
samtale vedrørende mit barn.

Fællesskabende
Kollegaer:
Jeg bliver mødt af/oplever et kollegialt fællesskab, der er præget af en god stemning,
arbejdsglæde og humor. I vores humor er vi bevidste om, hvor langt vi kan gå med hinanden.
Jeg oplever, at mine kollegaer er der for mig. Det er lige så legalt at bede om hjælp, som det er
at mod tage hjælp
Børn:
Jeg bliver en del af et fællesskab, der er præget af en god omgangstone, voksne der er der for
mig samt en positiv og god stemning.
Forældre:
Jeg bliver mødt af en stemning, hvor jeg fornemmer arbejdsglæde og oplever et personale, der
er der for hinanden. Et hus, der er præget af en god stemning, og hvor jeg bliver budt inden for
og kan være med til at gøre en forskel.
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