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Værdi

Sådan forstår vi orden

Det betyder at:

Fællesskab

At der er plads til forskellighed
med respekt for alles behov, så der
opnås trivsel og samhørighed.

● Børnene: Behandler andre som de selv vil behandles.
● Personalet: Møder alle børn, forældre og personale med åbent sind, med respekt for hvor de er.
● Forældrene: Bakker Børnecenteret op, og omtaler medarbejder, kammerater og andre forældre
positivt.

At tage ansvar for egne handlinger
og at der er sammenhæng i mellem
det der siges og gøres, så der
opnås ordentlighed.

● Børnene: Overholder regler og behandler andre med respekt.
● Personalet: Handler i overensstemmelse med det sagte.
● Forældrene: Sætter sig ind i og bakke op om børnecentrets værdigrundlag, ordensregler og
trivselspolitik og støtte deres børn i at gøre det samme.

At der er imødekommenhed og
drages omsorg. I trygge rammer
tør man være sig selv, hvilket
skaber trivsel og robusthed.
Tryghed er basalt og en
forudsætning for, at barnet kan
føle sig veltilpas og udvikle sine
kompetencer.

● Børnene: Viser åbenhed og drager omsorg for hinanden, gode og nære venskaber skaber tryghed.
● Personalet: Er nærværende og omsorgsfulde voksne, der udviser glæde, interesse og engagement.
● Forældrene: Udviser tillid og glæde omkring børnecenteret.

At den enkelte oplever et trygt
læringsmiljø, hvor der er tilpas høje
forventninger, så alle udvikler sig
fagligt og personligt.

● Børnene: Deltager aktivt, viser interesse og er med til at skabe et sundt læringsmiljø.
● Personalet: Opstiller og synliggøre tydelige mål med hensyntagen til den enkeltes niveau.
● Forældrene: Holder sig løbende orienteret via Intra/min institution og bakke børnene op omkring den
læring der foregår her og nu.

At være åben for nye tiltag og
muligheder der fremmer centrets
værdier. Være et Fyrtårn.

● Børnene: Er trygge og forandringsparate.
● Personalet: Følger udviklingen med åbenhed og positivitet. Være åben for nye tiltag.
● Forældrene: Er omstillingsparate og udvise tillid.
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