
Værdisæt Plejecenter Smedegade  
 

Værdi Hvordan bliver værdierne til virkelighed?  
 

• Vi har et hjemligt miljø, hvor der er rart at være, og hvor der findes fællesskaber for dem, som 
har lyst. 

 
• Personalet er venligt, smilende og imødekommende 
• Alle der kommer på Smedegade hilser altid venlig på hinanden 
• Vi arbejder med glæde og har en naturlig lyst til at være sammen med beboerne. 
• Vi søger det gode samarbejde i personalegruppen og sammen med pårørende, fordi det har en 

positiv afsmitning på beboernes hverdag. 
• Vi prioriterer aktiviteter, der kan understøtte fællesskabet fx strikke, drikke kaffe, høre musik, 

se film, spise eller bage sammen. 
• Vi skaber en hjemlig stemning, fx gennem indretningen. 
• Vi har en positiv jargon, hvor der plads til humor og smil. 
• Vi møder hinanden med venlighed og respekt. 

 
 

• Vi tager udgangspunkt i det enkelte menneskes behov og selvbestemmelsesret 
 

• Beboeren bestemmer selv i forhold til sine daglige rutiner og aktiviteter.   
• Vi inddrager beboerne i hverdagens gøremål, i det omfang beboeren kan mestre det. 
• Pårørende inddrages i beboernes liv gennem en åben og ligeværdig dialog, hvor der også er 

plads til at tale om det svære. 
• Vi bruger vores faglighed til at understøtte samarbejdet med beboere og pårørende. 

 
 

• Vi har en tryg og nærværende hverdag, hvor det enkelte menneske bliver set og hørt 
 
 
 
  

 
• Vi vil hinanden og er nysgerrige på hinanden og hinandens metoder. 
• Personalet prioriterer synlighed og nærvær i opgaverne. 
• Vi giver tid og plads til at gøre tingene i den enkelte beboers tempo. 
• Vores udgangspunkt er fast og kendt personale, med færrest muligt om beboeren. 
• Vi samler information, så vi kan forsøge, at sætte os ind i det enkelte menneskes liv både 

fysisk, psykisk og socialt. 
 

 
• Vi har en aktiv hverdag, hvor der er plads til at leve livet 

 
• Vi skaber synlighed om de aktiviteter, der tilbydes, gennem ”Smedeposten” og opslag 
• Nærværstimer bliver brugt i hele huset med udgangspunkt i beboernes ressourcer. 
• Vi inviterer nærmiljøet ind på plejecenteret og skaber relationer på tværs. 
• Vi holder af udeliv og prioriterer at komme ud og mærke årstiderne 
• Vi er åbne over for nye ideer. 
 

 
Smedegade Plejecenter er et godt sted at bo, at arbejde og at besøge. Vores vision bliver til virkelighed gennem handlinger, som både personale, beboere og pårørende bidrager til. 

 
 


