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”Vi taler meget  

gerne med dig og  

ikke kun om dig...” 



5 

 

Det lille ord ”med”... 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad står vi medarbejdere for sammen? Det korte svar kan vi  

finde i vores fælles værdier for arbejdet.  I denne pjece prøver vi 

at sige tingene lige ud.  Uden omsvøb og direkte til hinanden og 

vores beboere - dem, vi gerne vil samarbejde med om deres vej til 

et bedre liv. 

Når jeg læser teksten, tænker jeg:  

”De ord vil jeg rigtig gerne kunne sige.”  

Men det gyser også lidt, fordi det er ord, der forpligter. 

Det er ord, der kræver noget af mig og alle os medarbejdere. 

Især slår det mig, at ét ord gør en stor forskel: Det er ordet med. 

Vi siger nemlig i pjecen:  

”Vi taler meget gerne med dig og ikke kun om dig”. 

Det ser jeg som kernen i det skifte, vi forsøger at være sammen 

om i de kommende år på Kofoedsminde. Vores sociale arbejde 

skal være et samarbejde, både med hinanden og med den enkelte 

beboer. Så derfor er 

vi selvfølgelig åbne 

om vores værdier. De 

holder kun vand, når 

vi mener dem og gør 

alvor af dem.  

  

Kay Jokil, forstander. 
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Vi vil gøre vores bedste 
Både hjernen og hjertet er med på job 

 

 

Vi skal være dygtige for at kunne arbejde på   

Kofoedsminde. Vores egne holdninger og ideer 

er ikke nok. Vi forventer både en god person-

lighed og en klog faglighed af hinanden. 

I dette hæfte har vi samlet det aller vigtigste i 

vores fælles arbejdsværdier.  

Det er også den platform, vi selv vil stå på, når 

vi  samarbejder med dig, som er beboer på Ko-

foedsminde. Du er velkommen til at læse med. 
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Vi er respektfulde 
Vi møder beboeren som et unikt individ  

 

 

Vi anerkender beboeren som det menneske, vi 

står over for. Hver person har sig egen unikke 

historie, sine egne evner og sine egne  

begrænsninger.  

Vi anerkender beboeren, som hun er og 

fremtræder - og vi vil gerne vide mere. Samti-

dig ser vi beboeren som en person i  

samspil med sine omgivelser.  

Vores sociale tilbud er baseret på en grundig 

forståelse af det enkelte menneske. Her skal 

ingen skæres over samme kam. 
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Vi er interesserede 
Vi vil gerne kende beboerens fortælling 

 

 

Alle har deres egen fortælling fra et liv i 

et mylder af andre mennesker. Nogen tæt på, 

andre mere tilfældigt, men alle spiller en rolle.  

Fortællingen er vigtig, fordi det er med den, vi 

beskriver os selv som person. 

Vi vil gerne lytte til beboerens fortælling og  

være med til at finde og styrke de positive  

historier i den.  
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Vi er ordentlige 
Vi har styr på vores sprog og krop 

 

 

Vi bruger vores sprog aktivt. Vi taler ordentligt 

til både beboere og kolleger, også når vi  

er uenige.  

Vi spørger til det, vi ikke kan forstå.  

Med vores krop viser vi fredelige hensigter,  

vi udtrykker ikke dominans. 

Vi sætter ikke nogen i bås, vi taler meget  

gerne med beboeren og ikke kun om beboeren. 
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Vi tror på udvikling 
Vi støtter de gode ressourcer 

 

 

Vi vil støtte beboeren i at kunne mestre sit liv 

bedre. Og vi tror, at alle har en mulighed for at 

få bedre greb om tilværelsen.  

For mange betyder det, at fremtiden kan  

rumme noget andet end et liv på en sikret  

institution. 

Derfor er vi optagede af at støtte muligheder. 

Vi kigger efter ressourcer og ikke kun efter fejl. 
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Vi rækker hånden frem 
Vi tilbyder relationer og samarbejde 

 

 

Vi ønsker, at beboeren er med til at udvikle, 

planlægge og beslutte flest mulige forhold i sit 

eget liv.  

Et samarbejde mellem beboer og medarbejder  

kræver gensidig kontakt og tillid, og at  

beboeren oplever sig værdifuld.  

Et godt samarbejde baseret på den gode  

relation er nøglen til, at det pædagogiske  

arbejde kan lykkes.  
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Vi er fredelige 
Vi ønsker ikke vold og dominans 

 

 

De fleste trusler og voldshandlinger er udtryk 

for afmagt og frustration.  

Derfor anstrenger vi os for at møde beboere 

på en måde, som bedst mulig forebygger  

følelsen af afmagt og frustration. 

Vi er altid opmærksomme på beboernes  

trivsel. Og vi bruger vores viden, inden en  

krise bliver akut.  

Vi vil gerne aftale med hver enkelt beboer, 

hvordan han vil mødes, hvis han har det  

dårligt.  
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Vi arbejder sammen 
Kofoedsminde er vores fælles ansvar 

 

 

Der er kun os selv til at holde Kofoedsminde 

godt kørende. Hver af os gør vores job, så godt 

vi kan, og vi anstrenger os for at blive bedre.  

Vi kan tale med hinanden om det hele, også 

de ting, vi gerne vil ændre.  

Vi taler ordentligt, både til hinanden og om  

vores fælles arbejdsplads. Vi ved godt, at den 

kun bliver så god, som vi selv gør den.  

 

Det vi siger, det gør vi selv. 
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Kofoedsminde arbejder efter en fælles tilgang 

og praksis. I dette hæfte kan du læse om vores 

fælles faglige værdigrundlag.   

Du kan få mere at vide i hæftet "Tilgang og 

praksis på Kofoedsminde". 
 

 

 


