
Fælles Ansvar 3.0  
Værdier

Fælles Ansvar er overskriften på samarbejdsstrategien i Hjørring Kommunes Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltning. De to ord ”Fælles Ansvar” er den korteste måde, hvorpå 
det kan beskrives, hvordan vi ønsker at samarbejde professionelt om kerneopgaven: At skabe udvikling, læring og trivsel for børn, unge og familier. 

Fælles Ansvar tog sin begyndelse i 2011, i 2016 kom en version 2.0, og nu er version 3.0 klar. Da Fælles Ansvar skulle rodfæste sig i Børne-, Fritids- og undervisningsforvaltningen, 
var der brug for mange ord og beskrivelser af målsætninger, som eksemplificerede inden for hvilke temaer, Fælles Ansvar skulle udmøntes. Der, hvor samarbejdet i forvaltningen 
står i 2021, er Fælles Ansvar ”en del af vores DNA”, som en medarbejder har udtrykt det. Fælles Ansvar er ikke noget, vi skal igangsætte, men derimod noget vi skal fastholde. 

For at fastholde Fælles Ansvar som vores grundlæggende samarbejdsstrategi i Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen har vi med Fælles Ansvar 3.0 udviklet en version, 
som først og fremmest er en understregning af de værdier, som Fælles Ansvar står på - de værdier, som vores samarbejde skal stå på, så vi også i fremtiden tager Fælles Ansvar. 

Nedenfor ses det, som vi har kaldt One-pageren, som viser de fire værdier og den samarbejdsadfærd, der er befordrende for, at værdierne fortsat er vores fælles grundlag for 
samarbejdet om kerneopgaven. 

God fornøjelse med dialogen om de værdier, som vores samarbejde står på.



VIDENDELINGNÆRVÆRDIALOGÅBENHED

Vi har tillid til, at den  
anden går ind i samarbejdet 

med fælles mål, og vi har  
derfor mod til være åbne  

overfor hinanden.

Vi skaber kvalitet gennem  
en gensidigt forpligtende  
dialog ved at lytte aktivt  

til hinanden.

Vi er nysgerrige på  
hinanden og understøtter 

proaktivt hinandens og  
vores fælles indsats.

Vi har kendskab til og respekt 
for hinandens perspektiver 
gennem videndeling, hvilket  

vi omsætter professionelt 
gennem høj faglighed.

•  Jeg er imødekommende og  
anerkendende. 

•  Jeg er interesseret i den andens 
perspektiv. 

•  Jeg tror på den andens gode 
intention og fortællinger. 

•  Jeg er åben om både styrker  
og udfordringer. 

• Jeg deler informationer.

•  Jeg anerkender de andre fag- 
professionelles synspunkter. 

•  Jeg er ærlig og konstruktivt 
kritisk. 

•  Jeg lytter aktivt og reflekterer 
over andres input. 

•  Jeg reflekterer over egen praksis 
og antagelser. 

• Jeg siger tingene højt.

•  Jeg har en forpligtelse til at 
skabe et trygt og tillidsfuldt  
rum for vores samarbejde. 

•  Jeg tager ansvar og sikrer høj 
kvalitet i relationerne. 

•  Jeg yder et professionelt bidrag 
til løsninger gennem nysgerrig 
undersøgelse.  

•  Jeg vil til stadighed forsøge at 
påvirke situationen til det bedre. 

•  Jeg er bevidst om og tager ansvar  
for vores fælles kerneopgave.

•  Jeg anerkender andres merviden 
på forskellige områder.  

•  Jeg respekterer borgerens viden 
om borgerens udviklingsfelt. 

•  Jeg ved, vi er indbyrdes afhængig 
af hinandens viden. 

•  Jeg har en opmærksomhed på, 
hvad der ligger bag vores data. 

•  Jeg respekterer andres syns-
punkter, men udfordrer dem 
stadigt.
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