I HR betyder værdierne i Brønderslev Kommune
Hos os betyder modig:
At vi:



udfordrer og ser nye perspektiver
siger vores mening

Hos os betyder nysgerrig:
At vi:




Er positiv undrende og undersøgende
Ikke har patent på rigtig/forkert
Åben for muligheder

Hos os betyder fællesskabende:
At vi:


tænker VI i stedet for OS/DEM



vi skaber resultater sammen



har fokus på dialogen

Værdiaftale internt i afdelingen
HR

Handlinger:

Vi er modige, når vi:
 Lytter, stiller spørgsmål og bringer nye perspektiver på banen
 Siger fra – når det er nødvendigt
 I dialog
 Handlinger
 Rette tid, rette modtager og ordentligt

Vi er nysgerrige, når vi:
 Er lyttende og imødekommende
 Stiller spørgsmål – undersøgende
 Er modig og tør lære af nye muligheder
 Opsøgende for at få viden
 Ikke påtager os at være eksperter på andres områder

Vi er fællesskabende, når vi:
Deler viden, sikrer nødvendig information og løbende har opmærksomhed på nice to know/need to know:
 Holder ugentlige ”skrankemøder” – løbende vidensdeling
 Holder p-møder med temaer
 Orienterer via personlig kontakt, mail, chat eller andet
 Altid ajourfører kalenderen
Møder hinanden med åbenhed og respekt:
 Går direkte til hinanden og dem der er involveret – er modige
 Lytter til hinanden – modtager med respekt
 Hilser på hinanden – når vi kommer og går

Værdiaftale med samarbejdspartnere i andre søjler
HR

Handlinger:

Vi er modige, når vi:
o Lytter, stiller spørgsmål og bringer nye perspektiver på banen
o

Siger fra – når det er nødvendigt
o I dialog
o Handlinger
o Rette tid, rette modtager og ordentligt

Vi er nysgerrige, når vi:
 Er lyttende og imødekommende
 Stiller spørgsmål – undersøgende
 Er modig og tør lære af nye muligheder
 Opsøgende for at få viden
 Ikke påtager os at være eksperter på andres områder

Vi er fællesskabende, når vi:



Involverer og udfordrer vores samarbejdspartnere
Møder samarbejdspartnerne respektfuldt og i øjenhøjde
o Går direkte til dem det vedrører og dem der er involveret – er modige
o Lytter til vores samarbejdspartnere – modtager med respekt
o Bruger tid og kræfter på at forstå vores samarbejdspartneres perspektiver
o Respekterer ledernes kompetencer

