På Hedebo betyder værdierne i Brønderslev Kommune
Hos os betyder modig:

At turde at gå i dialog.

At tænke kreativt i opgaveløsningen, både internt, eksternt og med borgerne.
Hos os betyder nysgerrig:

At være interesseret, undrende og reflekterende

At vi arbejder tværfagligt.
Hos os betyder fællesskabende:

At arbejde udfra en helhedsorienteret tilgang, især i forhold til borgerne.
At arbejde medinddragende i forhold til borgerne. At arbejde ud fra borgernes ønsker,
behov og drømme

Værdiaftale internt i afdelingen
Afdelingens navn:

Handlinger:

Hedebo
Vi er modige, når vi:
Tør at være åbne overfor nye tiltag og metoder og forslag.
Tør være uenige og sige det højt, skille faglighed og personlighed ad.
Tør være anerkendende over for hinanden, samt stole på egne kompetencer og bringe dem
i spil.

Vi er nysgerrige, når vi:
Reflekterer sammen både i enkelte grupper, men også i fælleskabet på tværs af huset.
Reflekterer uden at beslutte, men blot for at være nysgerrig.
Reflekterer tværfagligt, således vi får så mange nuancer med som muligt.
Vi er fællesskabende, når vi:
Benyttere hinandens forskelligheder og kompetencer.
Løfter i flok og deler ansvaret for opgaveløsningen.

Værdiaftale i forhold til borgerne
Afdelingens navn:

Hedebo

Vi er modige, når vi:
Har mod til at løse de forskellige opgaver hos den enkelte borger på en kreativ og
udviklende måde, hvor der ikke blot er 1 løsning.
Tager et nyt perspektiv, ny tilgang, hvis ikke plan A virker, gå videre til plan B.
Tænke og bevæge sig ud af boksen.
Vi er nysgerrige, når vi:
Spørger ind til og arbejde med den enkelte borgers ønsker og drømme for eget liv, for at
arbejde med livskvalitet for den enkelte.
Er opmærksomme på og spørger ind til almen tilstand, somatisk tilstand, samt trivsel,
adfærd og sociale relationer hos borgerne.

Vi er fællesskabende, når vi:
Inddrager borgerne i dagligdagen, samt deres egne mål, behov og drømme.
Inddrager civilsamfundet i form af frivillige, idrætsforeninger mm.
Laver aktiviteter på tværs af hele huset, herunder ture ud af huset, motionsdag mm.

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

Hedebo

Vi er modige, når vi:
Går i dialog omkring opgaveløsningen på tværs af søjlerne i kommunen.
Ser bort fra egne normer og arbejder ud fra indsatser og mål.
Følger op på aftaler på tværs af søjlerne i kommunen.
Vi er nysgerrige, når vi:
Viser interesse for hinandens arbejdsopgaver. Reflekterer sammen.
Opsøger nye opgaver, samt nye samarbejdspartnere.

or derigennem

Er opsøgende i forhold til nye metoder og tiltag inden for området.
Vi er fællesskabende, når vi:
Når vi får skabt fælles mål i forhold til at støtte borger i at nå sine ønsker og drømme, og
derigennem skabt synergi.
Spørger ind med undrende spørgsmål, for at finde afklaring og fælles målsætning. For
derigennem at skabe helhed for borgeren.

