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Kastanjehavens Værdigrundlag                                                                                
 
Kastanjehavens værdigrundlag afspejler de værdier, normer og egenskaber, der er vigtige i 
samspillet mellem beboere, pårørende og personale i Kastanjehaven. 
 
Respekt og tolerance skal være grundstenen i den pleje og omsorg vi tilbyder beboerne, således at 
beboerens psykiske, fysiske og sociale behov bevares i et trygt miljø. 
Vi tilstræber, at bevare eller højne beboerens livskvalitet ved at udvise respekt og tilbyde 
muligheder, der er tilpasset den enkelte beboers ressourcer og behov ud fra dennes livshistorie.  
 
Pårørende medinddrages i så stor udstrækning som muligt, så dialog imellem beboere, pårørende 
og personale danner udgangspunktet for et godt samspil. 
 
Det kollegiale samarbejde i Kastanjehaven er båret af respekt og tillid for hinandens arbejde. Vi vil 
et samarbejde, hvor alle giver og påtager sig medansvar. Vi prioriterer åbenhed, nysgerrighed og 
ærlighed højt, for derved, at opnå et trygt miljø med gode relationer og høj grad af trivsel. Vi vil 
spille sammen, fordi vi tror på, at fælles løsninger er stærkest.   
 
Åbenhed, dialog og imødekommenhed for hinandens synspunkter er med til at sikre medindflydelse 
og medansvar i et miljø, hvor der praktiseres nærværende ledelse. 
 
Vi er en dynamisk arbejdsplads med engagerede medarbejdere, som ud fra en faglig og personlig 
baggrund samarbejder om at løse dagens opgaver  i Kastanjehaven med en grundlæggende positiv 
indstilling. Vi er hele tiden interesserede i at udføre opgaven lidt bedre. 
 
Vision for Kastanjehaven 
Kastanjehaven er et aktivt hus, hvor vi medvirker til at skabe trygge rammer i genkendelige og rare 
omgivelser. Kastanjehaven har et godt renommé. 
 
Kastanjehaven er en arbejdsplads kendetegnet ved høj medarbejdertrivsel og stolthed i relation til 
den daglige indsats. 
 
Mission. 
Beboerne føler sig trygge og respekterede i deres hjem i Kastanjehaven. 
 
Medarbejderne trives og udviser glæde og tilfredshed ved at yde omsorg og pleje tilpasset den 
enkelte beboeres behov. 
 
Værdier. 
Kastanjehavens personale har udvalgt fire overordnede værdier, som såvel beboere, personale og 
pårørende vil kunne genkende i dagligdagen i Kastanjehaven:  
                                               Faglighed - Ansvarlighed – Respekt og Tillid                   
 
                                                                                    

 


