
Værdi Hvordan bliver værdierne til virkelighed?

Vi tager udgangspunkt i det enkelte 
menneskes behov, livssituation og  
selvbestemmelsesret

• Vi tager hensyn til og har respekt for hinandens interesseområder og lægger stor vægt på at kende og forstå 
”det hele menneske”

• Vi forstår og arbejder med både sundhedsfaglige, følelsesmæssige og sociale aspekter af beboernes liv og 
dagligdag

• Der er plads til forskellige vaner og kulturer
• Vi bruger ”livsfortællinger” og ”stjernestunder” til at vise og fortælle, hvem vi er, og hvad der giver glæde
• Beboerne er med til at bestemme over dagligdagen og dagligdagens rutiner, og det respekteres, at boligen er 

borgerens eget hjem

Vi anerkender familiernes værdi og  
betydning for det gode liv

• Vi inddrager familien
• Der afholdes indflytningssamtaler mellem personale, beboer og familie
• Der lægges vægt på løbende dialog og opfølgende kontakt mellem personale og familierne til beboerne
• Vi samarbejder med familierne om at skabe rammer for beboerne, der sikrer og højner deres trivsel
• Personalet er synligt og lytter til beboernes og familiernes ønsker og input

Vi har rammerne, som bevarer og  
udvikler trivsel og livskvalitet i en tryg 
hverdag

• Vi taler med og lytter til hinanden
• I dagligdagen er vi opmærksomme på rutiner og det genkendelige 
• Vi omgås hinanden med respekt
• Vi hilser altid på hinanden
• Vi er anerkendende, åbne og ærlige
• Vi er kompetent og fagligt dygtigt personale. 
• Der er god kommunikation døgnet rundt, så f.eks. medarbejderne om aftenen også ved, hvad der er sket om 

dagen

Vi har sammen en aktiv hverdag med 
mulighed for spontanitet

• Beboerne deltager i dagligdagens gøremål og i hverdagens små opgaver f.eks. bagning, madlavning, indkøb og 
borddækning

• Personalet understøtter og guider beboerne, ud fra en rehabiliterende tilgang 
• Vi hylder fællesskabet og relationerne
• Vi modvirker ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed
• Dagligdagen er præget af aktiviteter som udeliv og frisk luft, motion, arrangementer med børnehave, ture ud 

af huset, koncerter, cykelture, busture, gymnastik, foredrag og madlavning 
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Værdierne bliver til virkelighed gennem handlinger. Handlinger, som både personale, beboere og familier medvirker til.


