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

Tør sige fra

Indrømmer fejl

Udfordrer

Viser interesse for kollegaer, som kan have det svært

Står ved og siger vores mening

Tør ændre holdning

Tager den svære samtale

Nytænker

Hos os betyder nysgerrig: At vi








Undrer os
Viser ærlig og reel interesse
Er opmærksomme på, hvad der rører sig – er fremsynet
Er reflekterende
Stiller spørgsmål
Opsøger viden

Hos os betyder fællesskabende: At vi
 Er imødekommende
 Er i dialog og samarbejder
 Giver os tid til social hygge
 Tænker ”VI”

Værdiaftale internt i afdelingen
Sekretariatet

Handlinger:

Vi er modige, når vi:






Spørger ind til noget, vi ikke forstår
Tør indrømme fejl og ændre holdning
Siger fra i forhold til opgaver, vi ikke magter – sværhedsgrad/mængde – spørger om hjælp
Står fast, når det er nødvendigt – fx lovgivning, aftaler o.lign.
Går i dialog og udfordrer – fx i forhold til dagsordner og SBSYS

Vi er nysgerrige, når vi:







”Undersøger” det vi plejer at gøre
”Undersøger” kollegaers perspektiver
Tør prøve nye veje, og se hvad de bringer- modige
Lytter i dialogen, er undrende og spørgende
Tager nye udfordringer
Er åbne om det vi ikke forstår

Vi er fællesskabende, når vi:
 Løser opgaver i fælles dialog – bl.a. gennem afd.møder
 Ser opgaverne som fælles ansvar
 Viser interesse for hinanden
 Deler viden og informerer gensidigt i forhold til opgaver
 Prioriterer at drikke kaffe sammen

Værdiaftale i forhold til borgerne
Sekretariatet

Handlinger:

Vi er modige, når vi:
 Spørger ind til noget, vi ikke forstår
 Tør indrømme fejl og ændre holdning
 Siger fra i forhold til opgaver, vi ikke magter - spørger om hjælp
 Står fast, når det er nødvendigt – fx lovgivning, aftaler o.lign.
 Går i dialog og udfordrer

Vi er nysgerrige, når vi:
 ”Undersøger” det vi plejer at gøre
 ”Undersøger” Borgernes perspektiv
 Tør prøve nye veje, og se hvad de bringer- modige
 Lytter i dialogen, er undrende og spørgende
 Er åbne om det vi ikke forstår

Vi er fællesskabende, når vi:
 Løser opgaver i fælles dialog
 Ser opgaverne som fælles ansvar
 Viser interesse for Borgerne
 Deler viden og informerer gensidigt i forhold til opgaver

Værdiaftale med samarbejdspartnere i andre søjler – vælg gerne en konkret afdeling
Sekretariatet

Handlinger:

Vi er modige, når vi:
 Spørger ind til noget, vi ikke forstår
 Tør indrømme fejl og ændre holdning
 Siger fra i forhold til opgaver vi ikke magter – spørger om hjælp
 Står fast, når det er nødvendigt – fx lovgivning, aftaler o.lign.
 Går i dialog og udfordrer – fx i forhold til dagsordner og SBSYS

Vi er nysgerrige, når vi:







”Undersøger” det vi plejer at gøre
”Undersøger” samarbejdspartnernes perspektiv
Tør prøve nye veje og se hvad de bringer- modige
Lytter i dialogen, er undrende og spørgende
Tager nye udfordringer
Er åbne om det vi ikke forstår

Vi er fællesskabende, når vi:
 Løser opgaver i fælles dialog
 Ser opgaverne som fælles ansvar
 Viser interesse for hinanden
 Deler viden og informerer gensidigt i forhold til opgaver

