I Børn og familie- Varige Spor Vest betyder værdierne i Brønderslev Kommune

Hos os betyder modig:
At vi italesætter Bekymringen. At vi står fast ved vores faglighed. At vi tør tænke og handle
Anderledes. At vi stiller spørgsmålstegn ved plejer. At vi indrømmer hvis vi tager fejl. At vi er
Nytænkende. At vi tør gå nye veje. At vi tør skifte retning i processerne. At vi tør bevare
roen og have ” is i maven”
Hos os betyder nysgerrig:
At vi møder andre med åbent sind. At være lyttende. At vi er åbne for læring og ny
udvikling. At vi er åbne for forskellighed. At vi er nysgerrige på andre perspektiv. At vi
reflekterer over vores egen praksis. At se tingende i sammenhæng og inddrage flere
elementer. At udvise oprigtig interesse.

Hos os betyder fællesskabende:
Tillid og åbenhed. At vi arbejder inddragende. At vi løser opgaverne tværfagligt. At vi er
gensidig ansvarlige. At vi løfter opgaven sammen i teamet. At vi har fokus på relationer. At
kunne grine sammen.

Værdiaftale internt i afdelingen
Afdelingens navn:

Handlinger:

Børn og familie- Varige spor Vest
Vi er modige, når vi:
Når vi tør byde ind med et andet perspektiv
Når vi tør bede om hjælp
Når vi finder kreative løsninger indenfor rammerne

Vi er nysgerrige, når vi:
Spørger ind til noget vi ikke forstår
Er bevidste om, at få vores forforståelse/ fordomme ” parkeret”, så de ikke præger vores
faglighed
Udviser oprigtig interesse for hinanden

Vi er fællesskabende, når vi:
Bidrager i teamet og drager omsorg for, og bakker hinanden op
Når vi indgår i makkerskaber
Når vi har arbejder indenfor en tydelig ledelsesmæssig ramme.
Når vi skaber nye veje

Værdiaftale i forhold til borgerne
Afdelingens navn:

Handlinger:

Børn og familie- Varige spor Vest
Vi er modige, når vi:
Når vi sætter ekspertrollen i parentes
Når vi lægger ansvaret i familien
Når vi inddrager og bruger familiens eget netværk.

Vi er nysgerrige, når vi:
Lytter til borgerens ønsker og bedste håb
Når vi udviser ydmyghed ifh til vores egen rolle og ageren
Når vi viser oprigtig interesse, har tid og er helt tilstede når vi er sammen med borgeren.

Vi er fællesskabende, når vi:
Inddrager borgerene
Når vi er lyttende og opsøgende
Når vi er synlige og tilgængelige

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

Handlinger:

Børn og familie- Varige spor Vest
Vi er modige, når vi:
Får de andre fagfolk i spil ifh til opgaveløsningen.
Når vi holder fast i barnets perspektiv.
Bliver i processen/ bekymringen for at finde den bedste løsning for barnet

Vi er nysgerrige, når vi:
Stiller åbne spørgsmål
Udviser oprigtig interesse
Når vi spørger ind til undtagelser
Når vi bliver optagede af de andres perspektiv

Vi er fællesskabende, når vi:
Har et fælles sprog fælles begrebsforståelse
Vi er synlige og tilgængelige
Når vi skaber nye veje sammen
Når vi respekterer hinandens roller og forskelligheder

