I Rehabiliteringsteamet
I Rehabilitering- & Forebyggelse afdelingen betyder værdierne i Brønderslev Kommune
Hos os betyder modig:
 At vi tør udfordre ”vi plejer”
 At vi udfordrer os selv og tør gå i dialog om svære emner
 At vi står ved vores faglighed og meninger

Hos os betyder nysgerrig:
 At vi er opsøgende og åbne for ny viden og andre muligheder
 At vi er interesserede og videndeler på tværs af faggrupper, internt /eksternt
 At vi er interesserede og empatiske i mødet med borgeren

Hos os betyder fællesskabende:
 At vi arbejder som en enhed med fælles mål og værdier.
 At vi har et godt arbejdsmiljø
 At vi er fællesskabende, når vi er et stærkt team.

Værdiaftale internt i afdelingen
Afdelingens navn:

Handlinger:

Rehabiliterings- & Forebyggelsesafdelingen
Vi er modige, når vi:
 Tør at være sårbare
 Siger vores mening
 Tager initiativ
 Giver og modtager feedback

Vi er nysgerrige, når vi:
 Følger hinandens undervisning/træning
 Har mono- og tværfaglig sparring
 Deler gode og dårlige erfaringer

Vi er fællesskabende, når vi:
 Har interesse for hinanden fagligt og privat
 Er fleksible, respektfulde og har forståelse for hinanden
 Løfter i flok
 Styrker relationerne ved at mødes i fritiden, med respekt for forskellighederne.

Værdiaftale i forhold til borgerne
Afdelingens navn:

Handlinger:

Rehabiliterings- & Forebyggelsesafdelingen
Vi er modige, når vi:
 Igangsætter nye tiltag inden for rammerne
 Udfordrer borgerne mentalt og fysisk
 Spørger ind til følsomme emner hos borgerne
 Er lyttende og nærværende i svære situationer
 Tør vedkende os vores fejl og uvidenhed

Vi er nysgerrige, når vi:
 Er kreative og afprøver forskellige pædagogiske tiltag og metoder i undervisning og
træning
 Tilpasser vores forløb, så det passer til den enkelte borger.
 Igangsætter alternativ træning, f.eks udendørs

Vi er fællesskabende, når vi:
 Inddrager borgeren i rehabiliteringsplanen
 Når vi sikrer et sammenhængende og koordineret forløb for borgeren
 Har fokus på gruppedynamik og holdånd i træning og undervisning.
 Skaber en god atmosfære og energi på holdene

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 begrænsninger og sige ”det ved jeg ikke, men det finder jeg ud af”
 Med åbenhed inviterer andre indenfor (samarbejdspartner, journalister, studerende osv)
 Modtager og giver feedback
 Underviser egen eller andre faggrupper
 Foreslår undersøgelser/tiltag over for samarbejdspartnere

Vi er nysgerrige, når vi:



Kontakter og er i dialog med samarbejdspartnere (både i og uden for kommunen)
Videndeler på tværs

Vi er fællesskabende, når vi:





Samarbejder på tværs, internt og eksternt omkring et borgerforløb.
Inviterer til dialog og samarbejde med f.eks. frivillige
Er imødekommende
Er velforberedte

