
 

 

Fremtidsscenarie/Værdivision 2020-2025 

 
-TSOB er et Inkluderende lære- & værested. 

 
- “Det er et godt sted at være, og det skal være et godt sted at 

have været”. 
 

- Vi går hjem fra arbejde med en følelse af at have udrettet et 

meningsfyldt stykke arbejde. 
 

- Vi er stolte af at være ansatte på TSOB. 

 

- Vi har en velfungerende Ledelse og Fællesbestyrelse 

 

- Vi har et sundt arbejds- og læringsmiljø med fokus på alles 

fysiske, psykiske og mentale sundhed og helbred. 
 

- Alle ansatte bidrager til at Trane Skole og Børneby skaber 

nærende fællesskaber, der medvirker til personlig og 
organisatorisk vækst og udvikling. 
 

- Alle føler sig anerkendt og som en værdifuld del af fællesskabet. 

 

- Vi værdsætter hinandens forskelligheder og forcer og alle udgør 

en vigtig del af helheden. 
 

- Forvaltningen og politikere (omverdenen) oplever at vi varetager 

de til enhver tid skiftende arbejdsopgaver på en professionel og 
troværdig måde. 
 



- Vi lever op til Varde Kommunes værdier og retningslinjer. 

 

- Vi er gode til at forene økonomi, videns-økonomi og pædagogiske 

visioner. 

- Vi gør dét ‘vi siger vi gør,’ og er nysgerrige på om 

‘vi nu også gør dét, vi tror vi gør’. 
 

- Vores samarbejdspartnere oplever at de er vigtige medspillere i 

forhold til virkeliggørelse af Trane Skole og børneby værdivision 
 

- Lokalsamfundet oplever, at vi er deltagende og involverende. 

 
Det siger andre om os/ TSOB 

- De er dygtige til at skabe rammer for læring, udvikling, 

kreativitet, trivsel, nysgerrighed, leg, tolerance, respekt, 
rummelighed, empati og tryghed. 
 

- “De er gode til at være nærværende omkring vores børn og i 

samarbejdet med os forældre”. 
 

- Vi forældre og vores børn føler os mødt, set og forstået når vi 

interagerer med TSOB. 
 

- “De er gode til at efterleve deres retningslinjer og værdivisioner. 

 

- De ‘vil’ børnene, forældrene, ansatte og familierne det bedste. 

 

- TSOB er de bedste i Varde Kommune. 

Vedtaget på ”Hele Hus” dagen i Tistrup d. 9. marts 2020 

 

 


