I Forebyggelsesteamet
i Rehabilitering- & Forebyggelse afdelingen betyder værdierne i Brønderslev Kommune
Hos os betyder modig:
 At turde være ydmyg – Se og høre det hele menneske og
skabe relationer.
 At træde ud af egen komfortzone, udfordre status quo og
være aktiv reflekterende.
 At turde tage en selvstændig beslutning, og at turde sige til
og fra.
Hos os betyder nysgerrig:
 At spørge ind for at forstå
 At styrke relationer
 At udvide horisonter ved at anderkende andres livsverdener,
faglige perspektiver, rammer og vilkår samt ny viden, m.m.

Hos os betyder fællesskabende:
 At skabe fælles mål og værdier gennem en tryg og rummelig
dialog.
 At skabe en følelse af at være en del af noget større.

Værdiaftale internt i afdelingen
Afdelingens navn:

Handlinger:

Rehabiliterings- & Forebyggelsesafdelingen
Vi er modige, når vi:
 Står ved og bruger vores faglighed i gruppen.
 Har blik for at lade os inspirere tværfagligt med respekt for
faggrænser

Vi er nysgerrige, når vi:
 Spørger ind til andre forforståelse.
 Anerkender og spørger ind til andres faglige perspektiver
 Spørger ind til hinandens trivsel. ”Hvordan har du det?”

Vi er fællesskabende, når vi:
 Skaber tryghed i relationer gennem tillid, nærvær,
troværdighed
 Skaber fælles værdier og kender kultur og uskrevne regler
 Gør os umage for at være en god kollega – blandt andet
gennem dialog, og ved at tage initiativ til fællesskabende
aktiviteter.

Værdiaftale i forhold til borgerne
Afdelingens navn:

Handlinger:

Rehabiliterings- & Forebyggelsesafdelingen
Vi er modige, når vi:
 Udfordrer og anerkender borgernes forforståelse
 Stiller krav til borgeren
 Stoler på egen faglighed, men også tør stå ved egne
begrænsninger.
 Tør konfrontere borgerne ift. egen komfortzone

Vi er nysgerrige, når vi:
 Spørger ind til borgeres livsverden.
 Vi anerkender borgers livsverden.
 Styrker relationen til borgeren

Vi er fællesskabende, når vi:
 Inddrager borgerne i forløb og målsætning
 Skaber fællesskab på baggrund af dialog
 Skaber fælleskab på baggrund af gruppeorienteret aktiviteter

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

Handlinger:

Rehabilitering- & Forebyggelsesafdelingen
Vi er modige, når vi:
 Tør stå ved vores faglighed og opgavens rammer
 Spørger ind til metoder og rammer

Vi er nysgerrige, når vi:
 Spørger ind til og lærer af andres erfaringer og arbejdsgange
 Sætter os ind i andres faglighed, metode og vilkår som led i
samarbejdet

Vi er fællesskabende, når vi:
 Bidrager til fælles mål og fælles vej til målet.
 Har respekt for andres rammer for opgaveløsningen.
 Anerkender og respekterer andres tilgange til borger og
opgaveløsning
 Ser kommunen som en samlet helhed.

