I (skriv jeres afdeling) betyder værdierne i Brønderslev Kommune
Hos os betyder modig:
-

At vi er tydlige
At vi sætter grænser
At vi er imødekommende

Hos os betyder nysgerrig:
- At vi prøver nye ting
- At vi ikke gir op

Hos os betyder fællesskabende:
-

At vi skabe nye læringsrum
Når vi implementere ny viden

Værdiaftale internt i afdelingen
Afdelingens navn:

Handlinger:

Vi er modige, når vi:
- Er tydelige i vores faglighed sammen med og overfør børn, forældre og andre
faggrupper.
- Sætter grænser og forholder os kritisk og undrende over for vores egen og andres
praksis.
- Er imødekommende i alle relationer

Vi er nysgerrige, når vi:
- Prøver nye ting, forandrer og udvikler vores pædagogiske praksis.
- Ikke gir op når noget bliver svært, vi finder nye veje. ”Hvis du har gjort det samme i
2uger uden held, så skal du nok prøve at lave noget andet”

Vi er fællesskabende, når vi:
- Arbejder med at fine nye læringsrum og måder at udvikle vores pædagogiske
praksis på. Vi prøver genre noget nyt.
- Deler og bruger hinandens viden og hjælper hinanden med at implementere ny
viden

Værdiaftale i forhold til borgerne
Afdelingens navn:

Handlinger:

Vi er modige, når vi:
Spørger ind til og undrer os sammen med forældrene og børnene. Har fokus på barnets
stemme.

Vi er nysgerrige, når vi:
Inddrager børn og forældre i vores dagligdag og tanker om vores institution

Vi er fællesskabende, når vi:
Sammen skaber, oplever og hjælper hinanden, for at give børnene oplevelser og læring.

Værdiaftale med samarbejdspartnere i andre søjler – vælg gerne en konkret afdeling
Afdelingens navn: Børnehaven Sct.Georgs Gården

Handlinger:

Vi er modige, når vi:
- Er tydelige i vores faglighed sammen med og overfør børn, forældre og andre
faggrupper.
- Sætter grænser og forholder os kritisk og undrende over for vores egen og andres
praksis.
- Er imødekommende i alle relationer

Vi er nysgerrige, når vi:
- Forsøger at forandre vores dagsstruktur, så at vi kan bruge vores ressourcer på nye
måder. (Projekt ny struktur, pæd.dag)

Vi er fællesskabende, når vi:
- Inddrager forældrene, f.eks. markedsturen, arrangementer og arbejdsaftner
- Bruger forældre og børns ideer og viden

