I Familiehuset Hegely betyder værdierne i Brønderslev Kommune
Hos os betyder modig:
At stå ved sig selv. At turde tage chancer. At turde ikke, at være perfekt.

Hos os betyder nysgerrig:
Ikke indtager en vidende position. Gør brug af hinandens kompetencer. Er ydmyge.
Har fokus på at skabe en god relation. Er metalliserende.

Hos os betyder fællesskabende:
Fælles værdigrundlag. Forventningsafstemning. Fokus på positivt samarbejde. Inddrage
relevante samarbejdsparter.

Værdiaftale internt i afdelingen Hegely
Konkrete handlinger, som skal understøtte værdiaftalen: På personalemøder: Evaluering af et sagsforløb, med
fokus på modig, nysgerrig og fællesskabende.
På teammøder: Udvælge konkrete sager, hvor vi inddrager/anskurer de værdier, vi er nået frem til.
”Den gode historie”, om en værdi.
Inddrage de personaler, som ikke var med på temadagen.

Vi er modige, når vi:
Udfordrer os selv med nye opgaver/metoder.
Står ved os selv, og ikke følger strømmen. Går i dialog omkring faglige uenigheder. Tør sige
fra. Tør sige ”det ved jeg ikke”. Erkender, at vi alle laver fejl og stå ved dem. At tænke nye
tanker/ tænke ud af boksen.

Vi er nysgerrige, når vi:
Søger viden og er optaget af nye perspektiver. Vi inddrager hinanden. Udviser dobbelt
empati (mentalisering). Benytter Feedback informed treatment. Afholder arbejdsmøder

Vi er fællesskabende, når vi:
Viser tillid, respekt og loyalitet. Er lyttende, åbne og nysgerrige. Er anerkendende i forhold til
hinandens meninger og faglighed

Værdiaftale i forhold til borgerne
Afdelingens navn:

Handlinger:

Hegely
Vi er modige, når vi:
Står ved os selv, og ikke følger strømmen. Går i dialog omkring faglige uenigheder. Tør sige
fra. Tør sige ”det ved jeg ikke”. Erkender, at vi alle laver fejl og stå ved dem. Tænke nye
tanker/tænke ud af boksen

Vi er nysgerrige, når vi:
Er aktivt lyttende. Inddrager i forløbet. Spørger ind med hv- ord. Benytter Feedback
informed treatment. Er metalliserende.

Vi er fællesskabende, når vi:
Er inddragende. Er lyttende, åbne og nysgerrige. Er i dialog.

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

Handlinger:

Vi er modige, når vi:
Står ved os selv, og ikke følger strømmen. Går i dialog omkring faglige uenigheder. Tør sige
fra. Tør sige ”det ved jeg ikke”. Erkender, at vi alle laver fejl og stå ved dem. Tænke nye
tanker/tænke ud af boksen.

Vi er nysgerrige, når vi:
Afholder arbejdsmøder. Lytter og inddrager. Videns deler

Vi er fællesskabende, når vi:
Udviser respekt, tillid og loyalitet. Er åbne lyttende og nysgerrige. Er anerkendende overfor
hinandens meninger og faglighed

