I Børnehaven Livstræet betyder værdierne i Brønderslev Kommune
Hos os betyder modig:
 At vi afprøver nye muligheder ved at være kreative i opgaveløsningen
 At vi tør tage fat om det der er svært, når det er svært
 At vi tør fejle og gå i dialog om/indrømme at vi har fejlet

Hos os betyder nysgerrig:
 At vi er undersøgende på andres perspektiver (børn, forældre, kolleger, samarbejdsparter)
 At vi er undersøgende på egen og andres praksis
 At vi er interesseret i at udvide vores faglighed og indgå i faglig dialog med
samarbejdsparter
Hos os betyder fællesskabende:
 At vi arbejder sammen som et team, hvor alle er vigtige og hvor vi løser
kerneopgaven i fællesskab (Fælles Futslaw)
 At børn, forældre, søskende, bedsteforældre tager aktivt del i børnehaven
 At vi samarbejder bredt i lokalområdet

Værdiaftale internt i afdelingen
Afdelingens navn:

Børnehaven Livstræet

Handlinger

Vi er modige, når vi:
 Har mod på og tør gå nye veje i det pædagogiske arbejde
 Laver ”sceneskift” i forhold til at hjælpe et barn, uden at den voksne tænker det som
et personligt nederlag
 Tager den svære samtale med forældre, kolleger og eksterne samarbejdsparter
 Stiller os op foran den samlede forældregruppe og fortæller om vores fag
 Tør sætte ord på det der undrer/irriterer i forhold til kolleger
 Indrømmer at vi har lavet fejl, går i dialog om det

Vi er nysgerrige, når vi:
 Arbejder med Pædagogisk Analyse (PA) og justerer ud fra denne
 Lykkes med at stille åbnende spørgsmål
 Tænker højt sammen i hverdagen
 Beder samarbejdsparter om hjælp/sparring til en udfordring
 Deltager i diverse foredrag/møder/kurser/faglige arrangementer samt læser
pædagogfaglig litteratur sammen
Vi er fællesskabende, når vi:
 Via dialogen bliver enige om fælles rammer og tiltag
 Bruger samme sprog og holder hinanden op på vores aftaler
 Udviser engagement og medansvar
 Spontant hjælper hinanden i hverdagen
 Beder forældre/bedsteforældre om at hjælpe til i børnehaven
 Har valgt at forældre altid må komme og deltage i børnehavens hverdag

Værdiaftale i forhold til borgerne
Afdelingens navn: Børnehaven

Livstræet

Handlinger

Vi er modige, når vi:





Tager den svære samtale med forældrene
Står fast i forhold til vores grundlæggende pædagogiske fundament og værdier
Tør afvige fra det planlagte fordi børnene viser os en anden ve
Indrømmer overfor forældre at vi har lavet en fejl

Vi er nysgerrige, når vi:
 Spørger ind til forældrenes behov/situation/forståelse for deres barn
 Spørger ind til børnenes egne processer og følger op på deres interesser/initiativer
 Er iagttagende/deltagende i børnenes leg

Vi er fællesskabende, når vi:
 Inddrager
forældre,
søskende,
bedsteforældre
mfl.
I
diverse
arrangementer/aktiviteter i børnehaven
 Får forældres/bedsteforældres hjælp til forskellige opgaver/arrangementer
 Får forældrebestyrelsens opbakning og hjælp til at løse overordnede principper for
forældresamarbejdet

Værdiaftale med Dagpleje, Toftegårdsskolen, SFO Solstrålen og lokalområdet i øvrigt
Afdelingens navn: Børnehaven

Livstræet

Handlinger

Vi er modige, når vi:
 Går i dialog med dagpleje, skole og SFO og stiller undrende og åbnende spørgsmål
 Siger vores mening i forhold til lokale samarbejdspartnere
 Indrømmer overfor lokale samarbejdspartnere at vi har lavet fejl

Vi er nysgerrige, når vi:
 Interesserer os for og deltager i lokale tiltag og initiativer
 Går i dialog med de lokale dagplejere for at få større indsigt i deres arbejde omkring
børnene
 Går i dialog med 0. klasse lederen og SFO for at få større indsigt i hvad det er vi
skal gøre børnene parate til
Vi er fællesskabende, når vi:
 Har besøgsdage sammen med Dagplejen
 Har samkøring i ferieperioder med SFO Solstrålen og ind imellem med ”Toften”
 Har pædagog fra børnehaven med i skole to uger i starten af skolåret
 Har indskolingssamarbejde med skole/SFO
 Laver gymnastik på Plejehjemmet Rosengården hver anden uge
 Deltager i arrangementer i lokalområdet ( Marked, spejdere, håndbold, gymnastik, kirke mm)

