På Springbrættet betyder værdierne i Brønderslev Kommune
Hos os betyder modig:
At vi udfordrer vores vanemæssige ”vi plejer” tænkning med det formål, at skabe ny
udvikling og læring gennem vores handlinger.
At vi tør eksperimentere og afprøve nye tiltag - uden frygt for at fejle.

Hos os betyder nysgerrig:
At vores tilgang til samarbejdet er præget af empati og indlevelsesevne i et naturligt og
autentisk ønske om at forstå livet fra andre perspektiver end vores eget.

Hos os betyder fællesskabende:
At vi agerer ud fra og vægter gensidig fleksibilitet og ansvarlighed samt lysten til at etablere
og implementere nye innovative samarbejdsarenaer til glæde for alle parter.

Værdiaftale internt i afdelingen
Afdelingens navn: Springbrættet

Vi er modige, når vi:
Mestrer at være i åben og ærlig dialog med hinanden om ting og emner, som er svære i
praksis, med det formål på sigt at skabe øget kvalitet, værdi og trivsel i tilbuddet for alle.

Vi er nysgerrige, når vi:
Har fokus på, udforsker og udfordrer mulighederne i vores handlingsrum på flere niveauer.

Vi er fællesskabende, når vi:
Sammen genererer nye idéer og tiltag, der medvirker til en udvikling af tilbuddet, samt når vi
fleksibelt og omsorgsfuldt støtter hinanden i at få hverdagen til at fungere mest muligt
optimalt for alle.

Værdiaftale i forhold til borgerne
Afdelingens navn: Springbrættet

Vi er modige, når vi:
Tør følge borgernes initiativ og perspektiv og gøre op med tanken om, at vi som
professionelle ”ved bedst”.
Handler uselvisk og i overensstemmelse med tænkningen om, at vi har nået det
endegyldige lærings- og udviklingsmål for samarbejdet, når vi selv bliver (mere) overflødige.
Vi er nysgerrige, når vi:
Udforsker borgernes perspektiver, potentialer og drømme som afsæt for det fremadrettede
samarbejde.

Vi er fællesskabende, når vi:
I multiple sammenhænge involverer og inddrager borgerne i rammerne for og indholdet i
tilbuddet – dette gennem konkrete tiltag omhandlende at give borgerne ansvar og
meddelagtiggøre dem i beslutninger og valg, der vedrører dem.

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

Vi er modige, når vi:
Iværksætter innovative tiltag på tværs af tilbud, organisationer samt sociale, kulturelle og
funktionsmæssige forskelligheder, uden med sikkerhed at vide, at disse bliver en succes.

Vi er nysgerrige, når vi:
Tænker kreativt omkring etablering af nye tiltag og undersøger muligheden for nye og
udviklende samarbejdsarenaer og -foraer.

Vi er fællesskabende, når vi:
Samarbejder på tværs af kommunale og private tilbud, på tværs af søjler internt samt
inddrager civilsamfundet i vores opgaveløsning, ligesom afsættet for dette samarbejde har
et perspektiv med borgeren i centrum for indsatserne omkring dem.

