I Børn og familie- Varige Spor Øst betyder værdierne i Brønderslev Kommune
Handlinger ift. at være modig:
- Ved at have fokus på at inddrage familiens netværk
- Ved at bruge os selv ”ude i marken”
- Ved at være løsningsfokuseret
Handlinger ift. at være fællesskabende:
- Har hyppig kontakt (internt, samarbejdspartere og borgere)
- Vi har tæt samarbejde / opfølgning / er mere opsøgende
- Er proaktive – tidlig indsats (alder og problemudvikling)
- Vi giver hinanden faglig sparring (fx tværfaglige fora)
Handlinger ift. at være nysgerrig:
- Ved at stille åbne spørgsmål
- Ved at være lyttende og vise interesse
- Ved at hjælpe borgere og samarbejdspartere med at blive konkrete, reflekterende og undersøgende på sig selv og os
/ egen praksis og egne handlemuligheder og ressourcer.
-

Hos os betyder modig:
At vi tør bruge os selv på en ærlig, åben og autentisk
måde. At vi har is i maven og tror på og holder fast i den
lagte plan og står ved vores faglighed. At vi er åbne
overfor andres perspektiver ift. at tænke nye og
utraditionelle løsninger

Hos os betyder nysgerrig:
At vi er åbne, anerkendende ,lyttende og konstruktive i
dialogen. At vi er undersøgende på kreative løsninger og
alternative veje. At vi er åbne, anerkendende og lyttende i
dialogen

Hos os betyder fællesskabende:
At vi er imødekommende og åben fagligt og personligt
(tilgængelig, lyttende, autentisk og nærværende). At vi
taler samme sprog.at vi inddrager borgere og borgernes
netværk.

Værdiaftale internt i afdelingen

Afdelingens navn:

Handlinger:

Varige Spor Øst
Vi er modige, når vi:
- tør give ansvar fra os og dele ansvar med hinanden
- er vedholdende i dialogen og tør være åben overfor
andres perspektiver
- bruger os selv på en ærlig, åben og autentisk måde

Vi er nysgerrige, når vi:
- Sammen prøver at udvide overes videns horisont
- Viser interesse for hinanden
- Er åbne, anerkendende, lyttende og konstruktive i
dialogen

Vi er fællesskabende, når vi:
- Hjælper hinanden
- Er imødekommende og åben fagligt og personligt
(tilgængelig, lyttende, autentisk og nærværende)
- Har respekt og forståelse for hinanden

Værdiaftale i forhold til borgerne
Afdelingens navn:

Handlinger:

Varige Spor Øst
Vi er modige, når vi:
- Tør spørge – være nysgerrig på borgernes
liverfaringer og være imødekommende overfor
deres perspektiv
- Er åbne overfor borgernes perspektiv ift. at tænke
nye og utraditionelle løsninger
- Har tillid og tro på at borgerne kan mestre eget liv
med den rette støtte
Vi er nysgerrige, når vi:
- Er undersøgende på familiens ”bedste håb”
- Er undersøgende med respekt
- Er åbne, anerkendende og lyttende i dialogen

Vi er fællesskabende, når vi:
- Er
åbne,
autentiske
og
lyttende
i
kommunikationen
- Har helhedssyn og når vi er etisk funderet
- Vi inddrager borgere og netværk og civilsamfund

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

Handlinger:

Varige Spor Øst
Vi er modige, når vi:
- er nytænkende, nyskabende på en kreativ måde
ved at sætte barnet i centrum
- Har is i maven og tror på og holder fast i planen
og står ved vores faglighed
- Tør samarbejde som kræver åbenhed overfor
andres perspektiv og når vi kan sige fra

Vi er nysgerrige, når vi:
- Sammen prøver at udvide vores videns horisont
og er åbne for andres faglighed
- Sammen er undersøgende før vi finder løsninger
- Er undersøgende på kreative løsninger og
alternative veje

Vi er fællesskabende, når vi:
- Taler samme sprog
- Har en gensidig åbenhed og autensitet
- Er bevidste om og ansvarlige for, hvad vi fagligt
og personligt kan bidrage med

