
                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 

 
Betyder for os, at vi alle arbejder for, at skabe en anerkendende arbejdsplads med et godt fysisk og 
psykisk arbejdsmiljø, hvor vi: 

• Udviser respekt for og accept af forskellighed.   

• Har tid til at lave sjov og impulsivitet.  

• Udviser omsorg og hjælpsomhed for hinanden.  

• Sørger for at arbejdsopgaver matcher ressourcer og kompetencer. 

• Skaber tid til fordybelse. 

• Sørger for at holde pauser. 

• Får massage.´ 

• Sørger for god modtagelse og afsked med kolleger. 
 

 
Det betyder at vi alle arbejder for, at nå de mål vi har sat i fællesskab, med respekt for, at de kan nås 
på forskellige måder. Vi er interesserede i at samarbejde med tværfaglige kolleger, til gavn for alle, 
Derfor: 

• Har vi en klar kommunikation, som er åben og ærlig. 

• Er vi gode til at lytte til hinanden. 

• Arbejder vi sammen med kolleger i begge hus og vi værdsætter hinanden. 

• Har vi fælles arrangementer. 

• Har et positivt syn på samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, udvidelse af netværk. 

• Husker vi at give hinanden god anerkendende feedback. 

• Reflekterer vi og lære af vores bommerter. 
 

 
For os betyder det, at vi alle har frihed til ansvar og medindflydelse, med - og selvbestemmelse, det 
mener vi sikre ejerskab, engagement og ansvarlighed. Derfor; 

• Har vi stor delegering af opgaver. 

• Har vi økonomisk frihed i stramme rammer. 

• Er vi gode til at organisere og prioritere, så vi får tid til de opgaver vi skal løse. 

• Er vi gode til at informere og dele viden med hinanden, så vi kan organisere. 

• Udfører vi med omtanke. 
 

. 
Alle i Stribonitten har mulighed for faglig og personlig udvikling, vi vil sammen skabe en dynamisk 
arbejdsplads, hvor vi i en tryg og tillidsfuld atmosfære, gennem kendskab til hinanden, tør lære af 
hinanden og udvikle os. Vi lægger vægt på at arbejde med hoved og hjerte i den rette kontekst. 
Derfor; 

• Yder vi alle, det vi kan, skal og bruger det vi har lært. 

• Har vi tid til at tale privat med hinanden, men sørger for at det ikke tager overhånd. 

• Ved vi - at vi er i en løbende udviklingsproces, vi kan altid blive bedre. 

• Bruger vi ikke synsninger, vi søger og bruger viden og faglighed. 

• Tør vi gribe nye ideer og afprøve dem. 

• Ser vi muligheder frem for begrænsninger. 

• Vil vi være fagligt dygtigere. 
 


