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 Vurdering av våre verdier vår 2011. 
 

Sjenerøse: 
Sjenerøse i forhold til barn: 

• Gjøre unntak for regler, rutiner og planer 
• Humor og positivitet. Snu vanskelige situasjoner med positive handlinger, by på seg selv 
• Være på tilbudssiden og løsningsfokusert overfor alle barn 

 
Sjenerøse i forhold til kollegaer: 

• Støtte hverandre og være oppmuntrende når noen gjør grensesprengende ting 
• Være positive og oppmerksomme mot hverandre 
• Hjelpe hverandre helt uoppfordret 

 
Sjenerøse i forhold til foreldre: 

• Serviceinnstilte og gi det lille ekstra 
• Løsningsorientert 
• Møte nye krav og ønsker med positivitet 

 
 

Entusiastisk: 
Entusiastisk i forhold til barn: 

• Vise glede og innlevelse i lek og andre aktiviteter 
• Bygge videre på barns initiativ og finne på noe uventet 
• By på deg selv 

 
Entusiastisk i forhold til kollegaer: 

• Ha en positiv holdning til andres forslag og idèer 
• Gi gode tilbakemeldinger  
• Glede oss med hverandre 

 
Entusiastisk i forhold til foreldre: 

• Vis at du er glad i barnet deres 
• Fortelle med innlevelse noe barnet har gjort – positive ting 
• Være positive og imøtekommende ovenfor foreldres innspill 
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Ansvarliggjøre: 
 
Barn: 
Ansvar/ansvarliggjøre i forhold til:  

• At barn føler seg sett og verdsatt 
• Å gjøre hver dag verdifull ved å møte barnas behov/sørge for gode og trygge opplevelser 
• Å være gode rollemodeller 
 

Kollegaer: 
Ansvar/ansvarliggjøre i forhold til: 

• At alle gjør alt for at denne arbeidsplassen er den BESTE 
• Å være motiverende og åpen for nye ideer 
• At alle får en god dag på jobb 
 

 
Foreldre: 
Ansvar/ansvarliggjøre i forhold til: 

• Å være barnehagens ansikt utad overfor foreldrene 
• At de skal føle seg sikre for at de har valgt rett barnehage 
• Å vise at deres barn blir sett, er betydningsfulle og er i trygge hender 
• Å gi, ta imot og videreformidle informasjon 
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