
Respekt og tillid er en forudsætning for et godt samarbejde mellem ledere og medarbejdere
i Frie. Vi møder hinanden tillidsfuldt, lyttende og involverende og anerkender hinanden for

både indsats og egenskaber. 

Frie arbejder på at være en sund arbejdsplads, hvor der i fællesskab arbejdes med at styrke det
fysiske og psykiske arbejdsmiljø. 

MEDARBEJDERSKAB
Stoltheden i arbejdet er vores drivkraft. Vi skaber mening og arbejdsglæde 

ved at gøre en forskel for vores medlemmer og kollegaer.

Vi opmuntrer hinanden
Hos Frie lykkes vi sammen. Vi hjælper 
og støtter hinanden og oplever sam-
hørighed på tværs af afdelinger. Vi er 
bevidste om, at vores humør smitter. 
Vi bidrager med godt humør og glæde 
– Vi griner sammen.

Vi har tillid til hinanden
Vi møder hinanden med tillid i et lige-
værdigt samarbejde. Vi er ærlige og 
holder vores løfter til hinanden og 
medlemmerne.

Vi lytter
Vi er nysgerrige på hinanden og bidra-
ger til god kommunikation ved at være 
mentalt til stede og interesserede i 
andres bidrag.

Vi sætter os i hinandens sted
Vi kommer alle forskellige steder fra
– både uddannelsesmæssigt og per-
sonligt – og kan  lære af hinanden.
Vi hilser på hinanden og møder hin-
anden med empati, respekt og om-
sorg i alle faser af arbejdslivet.

Vi har en åben dialog
Vi hører, respekterer og anerkender
hinandens ideer, forslag og oplevelser.

Vi er holdspillere
Vi rummer forskelligheder og ser 
mangfoldighed som en styrke. Vi 
finder løsninger i fællesskab med ud-
gangspunkt i vores fælles opgave. 
Vi engagerer os i kerneopgaven;
både selvstændigt og tværfagligt.

Vi forbinder os med vores
omgivelser
Vi er hele mennesker – og arbejds-
og privatliv skal være i balance.

Vi bidrager til vækst og
udvikling
Vi går forrest i en spændende udvik-
ling; fagligt og personligt. Vi samar-
bejder om at skabe et stærkt fagligt 
og kreativt miljø med fokus på ser-
viceoplevelsen til vores medlemmer.

Vi tager medansvar
Vi siger til, når vi oplever noget, der 
ikke fungerer eller kan forbedres. En 
god og sikker arbejdsplads – for både 
kollegaer og medlemmer – er et fælles 
anliggende. Som medarbejdere tager 
vi medansvar for udviklingen og har 
fokus på det gode arbejdsmiljø.

Vi roser og anerkender
hinanden
– Og deler gode historier, der bidra-
ger til stoltheden over vores fælles
arbejdsplads.


