Posekærs værdier
• Vigtigt at det inkluderer alle medarbejdere på
Posekær
• Giver et fælles fundament, for vores forskellighed
og en fælles tilgang, uanset faglighed
• Værdierne er det grundlag som danner rammen
for Posekærs kultur – en fælles platform
• Vigtigt at åbne op for hvad værdierne betyder for
vores hverdag
• Skal være en sammenhæng mellem værdierne
(det vi siger vi gør) og handlingerne (det vi gør)

Arbejdet med værdierne
• Har haft gruppearbejde på fælles p-møde
• Alle har mulighed for at byde ind med deres
• Har arbejdet med værdierne, på baggrund af
input fra fælles p-møde, i PU
• Færdige resultat
• Evt. ændringer om 14 dage

De ”gamle” værdiord
• Pædagogiske arbejde / tilgang:
Relationer
Omsorg
Udvikling
• Samarbejde
Faglighed
Respekt / loyalitet
Engagement / medbestemmelse
• Forældresamarbejde:
Tillid / respekt
Empati
Medbestemmelse

De nye værdiord
•
•
•
•
•
•

Det mellemmenneskelige arbejde – relationer
Det mellemmenneskelige arbejde – omsorg
Den faglige tilgang – udvikling
Samarbejde og faglighed
Samarbejde og engagement
Forældre samarbejde

Blomsten

1. bladrække:
Hvordan arbejder vi med
værdiordet i praksis
2.
Bladrække
Hvilken
effekt har
det, når
værdiordet
bliver brugt
Midt:
Hvad forstår
Posekær ved
værdiordet

Det mellemmenneskelige arbejde
Relationer:
Fundament for udvikling
”Der skal to hjerner til at udvikle en
hjerne”

- Barnet bliver forstået og
får udvidet muligheder i
kommunikationen
- Vi skaber støttende og
udviklende omgivelser,
med fokus på barnets
særegne sprog
- Vi anvender tegn,
symboler, billeder, PSAS,
PODD, non-verbal
kommunikation, konkreter,
ipads, talemaskiner m.m.

-

Vi møder barnet hvor det er (Kirkegård)
Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn
Al adfærd giver mening
Alle gør deres bedste, ud fra deres
forudsætninger
- At barnet føler sig set og værdifuld for
andre.

Anerkendelse

Totalkommunikation
Relationer

Tryghed

-

Faglig tilgang

Tillid til at andre beskytter og tager sig af én
Skabe nærvær
Tydelighed
positiv tilgang
Skabe livsglæde
At blive hørt, set og mødt som den man er

Metoder og tilgange:
- KRAP
- Autisme navigator
- Sensory profile
- Video analyse (Vikom – Krap)
- Zone for nærmeste udvikling
- Mestringsfølelse – små
konkrete mål, der er
målbare og som giver en
oplevelse af succes.
- Meningsfuldhed
- Motivation
- Relationistisk
kommunikationsforståelse

Samspil og samvær
- Du vil mig og vi er fælles om
noget (fælles 3.)
- Jeg er ligeværdig og en del af et
fællesskab.
- Det er den voksnes ansvar at
opbygge en relation til barnet og
at samspillet lykkedes.

Det mellemmenneskelige
arbejde
Omsorg:
At opfylde barnets
individuelle behov

- Struktur
- Skabe forudsigelighed
og faste rammer om
hverdagen, der hjælper
barnet til at finde ro og
overskud.

- Forskellige faggrupper med
forskellige kompetencer, har hele
tiden øje for at skabe vilkår og en
god trivsel, med barnet i centrum
- Omsorgspligten og etikken er i fokus.

Trivsel

Tryghed

Usynlig omsorg:
Omsorg

Glæde

- Skabe en hjemlig og uhøjtidelig atmosfære
- Skabe glæde og gode oplevelser
- Det er fremmende for motivationen og
opmærksomhedsstyring
- At gøre det rart at være på Posekær

- Empati.
- Accept af forskellighed
- Give fysisk og psykisk
omsorg indenfor
professionalismens
rammer.
- Give barnet et
meningsfuldt liv.
- Aflæse barnet, sætte ord
på følelser, positiv
afstemning, nærhed.

Synlig omsorg:

- Sikrer barnets trivsel – basale behov
- Tøj, mad, medicin, søvn, og fysiske rammer
skal være i orden og tilpasses efter behov
- Møde barnet på dets præmisser

Den faglige tilgang:
At fremme færdigheder og
udvikling hos det enkelte barn

-

Struktur og trygge rammer
Forudsigelighed/planlægning
Mestring
ADL træning
Sociale færdigheder og
kompetencer
- Vigtigt at vi guider børnene,
viser dem vejen, lægger nye
skinner ud og er tydelige
rollemodeller.

Holdninger og tilgange:
- Helhedssyn
- Vidensdeling
- Faglig forventningsafstemning
- Nødvendige relationskompetencer:
tydelige voksne, tilstede i nuet, nysgerrig,
rummelighed, fagligt afsæt / forståelse,
omsorg

Pædagogiske metoder & tilgange:
- KRAP
- Autisme navigator
- livshistorie
- Sanseintegration
Læring
- Div. Kommunikationsformer /
støttesystemer
- Zone for nærmeste udvikling
Opdragelse
- Videoanalyse
Identitetsdannelse - Meningsfuldhed
- ICS-beskrivelser
Udvikling
- Handleplaner
Detektiv arbejde, at være
undersøgende og nysgerrige, at se
bagom adfærden, hvad er den et
Tryghed
Trivsel
udtryk for?

Fysiske rammer:
- Fysisk / psykisk sundhed og trivsel, er også en
forudsætning for udvikling.
- De individuelle fysiske rammer, skal
understøtte den enkeltes udvikling.

Faglige kompetencer:
- Tværfaglighed
- Flerfaglighed, eks.: SSA, Ergo, Fys, PA,
pædagoger, omsorgsmedhjælpere, studerende,
køkkenleder, husassistenter og pedel m.m.
Vi vægter samarbejde omkring hele barnet.

Samarbejde og faglighed:
Tilsammen kan vi gøre det
bedste for barnet

- Lade sig forstyrre, ikke
bare ”gøre som vi plejer”
- Ens faglighed holdes i
live.
- Ser det store i det små
- Ros og anerkendelse
- Undre os sammen
- Det er okay at stille
spørgsmål og være
nysgerrig på hinanden.

- Være nysgerrig på ens
fagområde
- Holde fagligheden ajour.

Bevidsthed om
ens faglige
identitet /
profession
Samarbejde
Faglighed

Fællesskab

- Vidensdeling og vidensudvikling på tværs
- Hente hjælp, viden og erfaring hos hinanden.
- Sikrer en større fællesskabsfølelse, hvor alle er
lige vigtige, kan noget særligt
- Alle har noget at bidrage med.

Bedst mulige
betingelser
for det
enkelte barn

- Arbejder
helhedsorienteret – ser
hele barnet
- Flerfaglig indgangsvinkel
til løsning af opgaverne
- Tværfaglighed

Udvikling

- Tilpasser kompetencer efter behovet på
Posekær (ny målgruppe m.m.)
- Sikre selvrefleksion
- Vilje til at udvikle personlige og faglige
kompetencer

Samarbejde og engagement:
Anerkendelse og accept af
det enkelte menneske.
Uden medbestemmelse dør
engagementet.
- Medbestemmelse og
medansvar
- Teams
- PU
- TRIO
- L-Med m.v.
- Genkendelighed
- Traditioner
- Socialt samvær i
dagligdagen

- Åbenhed
- Gensidig tillid ml. medarbejdere /
medarbejdere, medarbejdere /
ledelse
- Skabe rammer og retning
- Fokus på det gode arbejdsmiljø

Tillid

Fællesskab

Samarbejde
Engagement

Inddragelse /
meningsfuldhed
og medansvar
-

GRUS
MUS
Forventning om- og til inddragelse
Tillid til at den enkelte løser kerneopgaven
Medansvar hos den enkelte
At egne ressourcer og kompetencer kommer i
spil

- Vi tager hånd om hinanden
og deler det der er svært
- Indgå kompromis
- Loyal over for beslutninger
- Loyal over for hinanden
- Tale til og ikke om – gå i
dialog
- Give og modtage
konstruktiv kritik
- Intuition
- Tryghed i dialogen

Respekt

- Alle har brug for at blive set og hørt
- At udvise respekt og mødes med respekt i
relationen
- Åbenhed for nye ideer og input
- Respekt for forskellige fagpersoners
arbejdsopgaver og videns felt

Forældresamarbejde:
Evnen til som fagprofessionel,
at sætte sig i forældrenes sted.
Vi bærer hovedansvaret for
samarbejdet.

- kultur
- Fælles sprog
- Anerkendende,
respektfuld og
forstående
kommunikation

- Viden om sorg/krise teori
- Tag imod forældre i krise og
være der for dem
- Forventninger til at vi kan løfte
opgaven professionelt
- At vi vil deres barn det bedste
Tillid

Kommunikation
Forældre
samarbejde

Inddragelse
-

Forældreaftaler / kontrakter
Samtykkeerklæringer
Vidensdeling via BB
Netværksinddragende metoder
Forældre er eksperter i deres barns liv
Medinddragelse
Forældre er altid velkomne

Åbenhed og
ærlighed

- Er nærværende
- Lytter til deres ønsker
og behov og
respekterer disse
- Ordentlighed – i
betydningen af at
behandle andre /
forældrene som vi hver
især gerne selv vil
behandles.

Tryghed

- Vigtigt at vi er troværdige – gør det vi siger vi
gør, gennem ord og handlinger.
- Tydelighed
- Den nødvendige tid er tilstede i dagligdagen
til at lære deres barn at kende.

