I distrikt Hjallerup betyder værdierne i Brønderslev Kommune
Hos os betyder modig:
- At vi tør vælge utraditionelle løsninger
-

At vi tør sætte vores personlighed i spil

-

At vi ikke er bange for at lave fejl

-

At vi reflekterer over kritik

-

At vi reflekterer over vores praksis

Hos os betyder nysgerrig:
- At vi altid undersøger forskellige perspektiver i en sag
-

At vi spørger interesseret ind til en problemstilling

-

At vi følger med i den nyeste forskning mhp. at forbedre elevernes læring og trivsel

-

At vi spørger ind til de ting, som vi ikke umiddelbart kan forstå

-

At vi interesserer os for de sammenhænge forældre og børn indgår i

Hos os betyder fællesskabende:
-

At vi inddrager forældre og elever i flere af de beslutninger der vedrører dem

-

At vi er sammen om at finde fælles løsninger

-

At vi er bevidste om vores fælles værdier og arbejder efter dem

-

At vi prioriterer de arrangementer, der laves på arbejdspladsen/i distriktet

-

At vi drager omsorg for hinanden

Værdiaftale internt i afdelingen
Afdelingens navn:

Handlinger:

Distrikt Hjallerup
Vi er modige, når vi:
- Tør vælge utraditionelle løsninger
-

Tør sætte vores personlighed i spil

-

Ikke er bange for at lave fejl

-

Reflekterer over kritik

-

Reflekterer over vores praksis

Vi er nysgerrige, når vi:
- Altid undersøger forskellige perspektiver i en sag
-

Spørger interesseret ind til en problemstilling

-

Følger med i den nyeste forskning mhp. at forbedre elevernes læring og trivsel

-

Tør spørge ind til de ting, som vi ikke umiddelbart kan forstå

-

Interesserer os for de sammenhænge forældre og børn indgår i

Vi er fællesskabende, når vi:
- Inddrager forældre og elever i flere af de beslutninger der vedrører dem
-

Er sammen om at finde fælles løsninger

-

Er bevidste om vores fælles værdier og arbejder efter dem

-

Prioriterer de arrangementer, der laves på arbejdspladsen/i distriktet

-

Drager omsorg for hinanden

Værdiaftale i forhold til elever og forældre
Afdelingens navn:

Handlinger:

Distrikt Hjallerup
Vi er modige, når vi:
- Spørger elever/forældre om deres mening ift. ting på skolen/SFO’en
- Tør gå nye veje
- Vi tænker utraditionelt
- Bringer vores personlighed i spil

Vi er nysgerrige, når vi:
- Udforsker problemstillinger sammen med forældre og elever
- Ser på muligheder frem for begrænsninger
- Spørger elever/forældre om deres mening ift. ting på skolen/SFO’en

Vi er fællesskabende, når vi:
- Finder løsninger sammen
- Inddrager forældre og elever i flere af de beslutninger, som vedrører dem
- Afholder fælles arrangementer for hele skolen/SFO’en (f.eks. trivselsdag,
fællessamlinger, skolefest, halloweenarrangement og meget andet)
- Støtter op om de arrangementer, der laves på forældreniveau
- Inddrager forældrene og andre samarbejdspartnere i et helhedsorienteret arbejde
omkring eleverne

Værdiaftale med samarbejdspartnere i andre søjler – f.eks. PPR, sagsbehandlere og
skole/SFO
Afdelingens navn:

Handlinger:

Distrikt Hjallerup
Vi er modige, når vi:
- Tør vælge utraditionelle løsninger på vanskelige problemstillinger
- Afsøger grænserne for mulige løsninger på en problemstilling
- Ikke
skelner
imellem
forskellige
fagprofessioner
(lærer,
pædagog,
pædagogmedhjælper, psykolog, sagsbehandler), men har fokus på sammen at finde
en løsning

Vi er nysgerrige, når vi:
- Lytter til forslag fra andre fagprofessionelle
- Udforsker andre fagprofessionelles perspektiver

Vi er fællesskabende, når vi:
- Sammen udforsker løsninger til en problemstilling
- Er sammen om at afprøve og finde løsninger
- Inddrager forældrene og andre samarbejdspartnere i et helhedsorienteret arbejde
omkring eleverne

