I Børneterapeut gruppen
i Forebyggelse og Rehabilitering betyder værdierne i Brønderslev Kommune
Hos os betyder modig:




At stå ved sin faglighed
At turde sige til og fra
At udfordre og udforske muligheder og begrænsninger

Hos os betyder nysgerrig:




At være spørgende og refleksiv
At være udforskende og søgende
At være nytænkende

Hos os betyder fællesskabende:




Respekt og tillid
Samarbejde tværfagligt og tværprofessionelt
Fælles mål og værdier

Værdiaftale internt i afdelingen
Afdelingens navn:

Handlinger:

Børneterapeut team i Forebyggelse og Rehabilitering
Vi er modige, når vi:
 Står ved og bruger vores faglighed i gruppen.
 Er ærlige og giver udtryk for egne synspunkter over for hinanden
 Udforsker og udfordrer muligheder og begrænsninger

Vi er nysgerrige, når vi:
 Spørger, reflekterer og undrer os både individuelt og sammen i teamet
 Undersøger og udforsker vores faglige metoder, redskaber
og sammenhænge
 Handler på nye ideer og går nye veje

Vi er fællesskabende, når vi:
 Udviser respekt og er tillidsfulde over for hinanden.
 Bruger og inddrager hinandens faglige viden og kompetencer
 Prioriterer at være sammen

Værdiaftale i forhold til borgerne
Afdelingens navn:

Handlinger:

Børneterapeut team
Vi er modige, når vi:
 Overleverer vores faglige vurderinger og hypoteser
 Tør stille krav, har forventninger og sætter grænser/rammer
for borgerne
 Udfordrer og udforsker muligheder og begrænsninger sammen med borgeren

Vi er nysgerrige, når vi:




Forholder os åbne, lyttende og reflekterende
Stiller skarpt og forholder os undersøgende ift. specifikke
problemstillinger
Følger borgerens motivation, egne ideer og initiativ

Vi er fællesskabende, når vi:




Udviser respekt og er tillidsfulde i mødet med borgeren
Vi indgår i dialog og samarbejde med relevante parter omkring borgeren
Arbejder sammen ift. fælles mål og værdier

Værdiaftale med samarbejdspartnere i andre søjler – vælg gerne en konkret afdeling
Afdelingens navn:

Handlinger:

PPR
Vi er modige, når vi:
 Står ved vores faglige vurderinger og hypoteser
 Tør sætte grænser og sætte vores faglighed i spil
 Stiller krav og har forventninger til samarbejde

Vi er nysgerrige, når vi:
 I samarbejdet forholder os reflekterende og spørgende
 I det tværprofessionelle samarbejde søger fælles forståelse
 I det tværprofessionelle samarbejde udviser interesse for
hinandens viden og fagområde.

Vi er fællesskabende, når vi:
 Udviser respekt og er tillidsfulde over for hinanden
 Tager udgangspunkt i borgeren
 Prioriterer samarbejdet og arbejder med fælles mål og værdier

