Politik
Trivsel på Falkenberg
Politikker på plejehjemmet Falkenberg tager udgangspunkt i Helsingør Kommunes og
plejehjemmets mission, vision og værdier.
Det overordnede formål med plejehjemmets politikker er, at holde fokus på plejehjemmets
mål/vision.
Plejehjemmets mission, vision og værdier findes på sidste side i denne politik.

Formål
 At sikre at vi lever op til plejehjemmets motto ”Plejehjemmet Falkenberg – et godt sted at
være”.
 At sikre alle inddrages og har indflydelse hvor det er muligt.
 At sikre alle udfordres og har ansvar i dagligdagen.
 At sikre gensidige forventninger afstemmes.
 At sikre der fokuseres på muligheder frem for på begrænsninger.

Beskrivelse (Detaljeret beskrivelse af politikkens indhold)

Handlinger
Eksempler
Dialogmøder
Trivselsundersøgelse og handleplan for denne
APV gennemgang årligt
Indflytningsmøder, 3 måneders opfølgning samt Husmøder
Samtaler

Definitioner (Forklaring af anvendte begreber)
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Referencer (Kilder f.eks. lovgivning, politiske beslutninger, retningslinjer)
Link til Helsingør Kommunes mission og vision
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Plejehjemmet Falkenbergs mission
Plejehjemmet Falkenberg danner den bedst mulige ramme for den enkelte beboers ønske om
livskvalitet
Plejehjemmets mission giver svar på:
 Hvad gør vi, som andre har brug for/ikke kan undvære.
 Hvem er vi til for.
 Hvilken forskel gør vi.

Plejehjemmet Falkenbergs vision
 Vi vil gøre Falkenberg til det førende plejehjem i Danmark.
 Vi vil være et højt respekteret plejehjem, som bidrager til at forbedre livskvaliteten for alle
omkring os.
 Vi er gode, og ved innovative løsninger og højt fagligt kompetenceniveau vil vi blive de
bedste.
 Vi vil være attraktive og nysgerrige som samarbejdspartner og bidrage til udvikling af vores
kerneydelser.
 Vi vil med udgangspunkt i vores stærke kultur ikke lade os begrænse, men tage alt nyt som
en udfordring.
 Vi vil være landets bedste arbejdsplads skabt af engagerede, tilfredse og forskellige
medarbejdere, der løfter i flok.

Helsingør Kommunes og Plejehjemmet Falkenbergs værdier
 Vi har fokus på borgere og brugere
 Vi forbedrer løbende kvaliteten
 Vi skaber resultater
 Vi er udviklingsorienterede
 Vi skaber en god arbejdsplads
Medarbejderne på plejehjemmet har sammen omsat værdierne til handlinger i dagligdagen –
se nærmere i værdigrundlaget.
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