I Støtteteamet betyder værdierne i Brønderslev Kommune
Hos os betyder modig:
 at turde lade andre se på vores pædagogiske praksis – dette både
internt som eksternt
 at vi sætter barnets/forældrenes stemme mere i spil (dette kommer
med som fast punkt på dagsorden, når der afholdes møder)
 at turde være undersøgende på andres fagområder ift kerneopgaven

Hos os betyder nysgerrig:
At se muligheder for andre måder at løse kerneopgaven (trivsel,
læring og udvikling for alle børn) på – arbejde med begrebet
kontingens i praksis: Alting kan altid være anderledes. At vi med
respekt er undersøgende ift. hinandens praksis.

Hos os betyder fællesskabende:
Vi er fællesskabende, når vi aktivt er med til at skabe en
samarbejdskultur/struktur med børn, forældre og andre faggrupper,
ved at indsatsen er koordineret så der er tydelighed hvem der gør
hvad, således alle arbejder efter de samme læringsmål. Vi udviser
åbenhed for andres perspektiver/fortællinger. Det vil sige systematik
(brug af Carl Tomm)ift. at lytte og spørge ind til børnene, forældrene
og andre samarbejdsparter.

Værdiaftale internt i afdelinge besvaret
Afdelingens navn:

Handlinger:

Denne særskilte værdi aftale vedr. Internt i afdelingen er ikke udfyldt, idet det er læst som det er Børn og Kultur der
som samlet enhed svarer på denne.

Vi er modige, når vi:

Vi er nysgerrige, når vi:

Vi er fællesskabende, når vi:

Værdiaftale i forhold til borgerne
Afdelingens navn:

Handlinger:

Vi er modige, når vi:
 har en praksis, hvor forældre og børn føler sig hørt/set og
forstået, det afstemmes løbende med forældre og børn.
 er nytænkende ift egen positionering

Vi er nysgerrige, når vi:
I højere grad inddrager barnets og forældrenes perspektiv på
møder og i daglig praksis.
Fokus på hvad vi (fagpersoner/grupper) helt konkret udfører i
praksis for at sikre barnets trivsel, læring og udvikling. Det vil sige
der arbejdes med præcise delmål.

Vi er fællesskabende, når vi:
Inden et Støtteforløb går i gang har støttepædagog afklaret, hvem
øvrige samarbejdsparter der evt. er tilknyttet, og i den forbindelse
afstemmer støttepædagog med leder af børnehaven hvem der er
vigtige at få med til opstartsmødet, så forældrene oplever at der
sker en fælles samlet indsats omkring deres barn/familien.

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

Handlinger:

Vi er modige, når vi:
 tør være undersøgende/nysgerrige på andres fagområder ift
kerneopgaven
 tør bede om hjælp ift løsninger/handlemuligheder set ift
kerneopgaven

Vi er nysgerrige, når vi:
Er undersøgende på hvordan de forskellige fagpersoners
perspektiver opleves, og dernæst hvordan disse fagoptikker
udmøntes i den pædagogiske praksis

Vi er fællesskabende, når vi:
Inviterer familieafdelingen til et tættere samarbejde, når der
påbegyndes et støtteforløb i dagtilbuddet, så der er enighed og
koordinering fra starten af.

