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Hvad vil det sige at arbejde med værdier?

Værdiernes betydning for medarbejdere  

Kan værdier bruges i mødet med de 
særligt udfordrende elever?

SÅDAN ARBEJDER VI I TAMU



Vi går til handling - Vi tager ansvar  
- Vi ser fremad. Sådan lyder 
TAMU’s værdier. Men hvorfor er 
det vigtigt at arbejde med værdier 
i en institution som TAMU? For 
direktør Peter Staun Kastholm 
er det afgørende, da de opsætter 
retningen for, hvad vi stræber efter.

”Værdier er det, vi som organisation 
finder værdifuldt. Det er det vi som 
ledere og medarbejdere stræber efter. Det 
er vores ledestjerne i en hektisk hverdag. 
Vi skal én gang for alle gøre op med, at 
værdier er noget privat og indre styret. 
Det er simpelthen forkert. TAMU’s 
værdier vil derimod kvalificere og sætte 
retning for vores pædagogiske praksis. ”

Siden foråret 2017 er der blevet arbejdet 
med at udvikle fælles værdier i TAMU. 
Det er et arbejde, som alle i TAMU 
har deltaget i og ifølge ledelseskon-
sulent Preben Bucholdt, er det netop 
forudsætningen for at hverdagens 
arbejde i sidste ende er 
udtryk for de fælles værdier.

”Målet er, at man i hverdagen 
handler ud fra de fælles værdier. 
Dermed afspejler praksis også det, 
som vi sammen finder værdifuldt. ” 

Der ligger derfor et stort arbejde i, 
at man som medarbejder i TAMU 
tænker handlinger ind i forhold til de 
fælles værdier. Ejer af Cambiamento, 
Allan Christensen, understreger, 
at der med værdierne skal lægges 
op til hverdagslige diskussioner 
af, hvad der er rigtigt og forkert.

”Det er enormt vigtigt, at medarbejderne 
får talt om det, sådan at værdierne bliver 
bearbejdet, der hvor det gør ondt. Det 
betyder også, at medarbejderne skal 
diskutere, om det de gør er rigtigt eller 
forkert. Det gode ved jeres proces er, at 
alle har været med til at formulere dem. ”

Værdier giver identitet
Det at finde frem til de rette værdier 
i en organisation er en lang og sej 
proces, som kræver diskussion, dialog 
og refleksion, men udbyttet er også 
enormt, forklarer DLG’s koncern-
direktør Maria Kofod Larsen, der 
stod i spidsen for den internationale 
organisations eget værdiarbejde.

”Værdierne har i DLG en værdi i sig 
selv. Selvfølgelig skal de medvirke til 
at øge vores indtjeningsevne. Det er 
hovedmålet. Men da vi drøftede værdierne 
på tværs af virksomheder og lande-
grænser i DLG, så handlede det også om 
at finde frem til kernen af DLG-koncernen.
Hvem vi er i dag? Hvem vi gerne vil være 
i fremtiden? Hvad er vores identitet? 
Hvad er det for ting, vi mener bør 
kendetegne DLG som koncern? Hvad 
er grunden til, at vi arbejder i DLG og 
ikke andre tilfældige virksomheder? ”

DLG’s værdier beskriver deres kerne, 
hvilket fremmer deres muligheder for 
vidensdeling, øger den fælles forståelse 
og styrker virksomheden. Det har øget 
DLG’s konkurrencekraft, samtidigt 
med at det er blevet en mere attraktiv 
arbejdsplads. Men som Maria Kofod 
Larsen forklarer, så er DLG endnu ikke 
færdig med at arbejde med værdierne.
 

HVAD VIL DET SIGE AT ARBEJDE MED 
VÆRDIER?
af Kristian Sørensen



Fokus

”Det er vigtigt både for virksomheder og 
enkeltpersoner at kende sig selv. Derudover 
er det afgørende, at vi sammen i DLG kan 
finde fælles fodslag. Vi skal derfor hele 
tiden tale om, hvad de nye værdier betyder 
for os alle sammen. De skal bearbejdes i 
handleplaner, på medarbejdermøder og i 
udviklingssamtaler. Samtidig har vi gjort 
meget ud af, at hver afdeling har lavet en 
video om værdiernes betydning for dem.”

Hvorfor al den snak om værdier?
I TAMU arbejdes der for at skabe 
den bedste uddannelse for udsatte 
unge, så de efter endt forløb kan 
fastholde sig i beskæftigelse. 
Siden konferencen i september 2016, 
har TAMU arbejdet med den fælles 
mission: ”Uddannelse med jobgaranti”. 
Allan Christensen pointerer, at det 
netop er den fælles mission, som 
sætter retningen for TAMU’s værdier. 

”Med ønsket om en uddannelse med 
jobgaranti, er vi inde på noget om, 
hvorfor vi har TAMU og hvorfor I gør, 
som I gør. Og det er netop i det arbejde, 
at vi begynder at nærme os værdierne. ” 

Som medarbejder i TAMU er 
værdierne med til at konkretisere, 
hvordan arbejdet i hverdagen bør 
fungere. Men det må ikke bare ende 
som pæne ord på et flot stykke papir. 
Derfor understreger pædagogisk 
udviklingschef Rasmus Kjær, at 
der fremover skal arbejdes aktivt 
med værdierne i hverdagen.

”Det at arbejde ud fra værdierne er 
en fælles forpligtigelse, som kommer 
til udtryk gennem vores praktiske 
handlinger. Det kræver, at vi alle 
tør udfordre hinanden på, hvordan 
værdierne bringes i spil i hverdagen. ” 



TAMU består lige nu af seks afdelinger 
og et sekretariat placeret på forskellige 
adresser rundt om i landet. Med en 
så stor spredning af afdelingerne 
kan der nemt opstå forskellige 
kulturer. Derfor er arbejdet med 
værdier et vigtigt skridt for at sikre 
en fælles kultur. Uddannelseskoor-
dinator Mette Pedersen mener også, 
at medarbejderne på den 
enkelte afdeling er forpligtet på 
at skabe en god arbejdsplads:

”Vi er selv med til at skabe den gode 
arbejdsplads vi har. Man kan ødelægge 
en arbejdsplads, hvis man ikke er obs 
på, hvilke værdierne man arbejder ud 
fra. Man har et fælles ansvar for at sikre 
arbejdet med værdier og sikre en 

fælles kultur, så vi sammen sikrer, at 
arbejdspladsen er rar at være på. ”

Vi skal turde udfordre hinanden 
Uden et værdigrundlag til at udfordre 
sine kollegaer, kan en medarbejder 
hurtigt få følelsen af, at en kollega 
peger fingre, når der stilles spørgs-
målstegn ved en beslutning, handling 
eller metode. Mette Pedersen ser 
værdigrundlaget som et redskab 
til at blive mentorer for hinanden.

”Værdierne kan være med til at udfordre 
hinanden og skabe selvrefleksion. Hvad 
kan jeg gøre anderledes? Det kan også 
betyde, at man taler sammen og er direkte, 
så der ikke opstår snak i krogene. Guide 
hinanden, sådan at vi bliver mentorer 
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for hinanden og ikke bare peger fingre. ” 

Når værdierne bruges i hverdagen
Det er tydeligt at værdierne er blevet 
taget godt imod ude i afdelingerne. 
Specielt på medarbejdermøderne 
bruges værdierne ifølge rengø-
ringsfaglærer Allan Mortensen 
til at argumentere for eller imod, 
når der skal tages beslutninger. 

”Ved medarbejdermøder er det tydeligt, 
hvordan værdierne kommer frem. Vores 
begrundelser og beslutninger tager 
udgangspunkt i vores værdier. Vi har 
meget mere fokus på at guide eleverne og 
få dem til at se mulighederne. Og netop på 
medarbejdermøderne kan vi som medar-
bejdere udfordre hinandens begrundelser. ”   

Vi går til handling – Vi tager ansvar – 
Vi ser fremad
Rasmus Kjær understreger, at 
værdiarbejdet netop er sat i gang 
for at understøtte de 
pædagogiske grundholdninger.

”Vi arbejder med en handlingsori-
enteret pædagogik, hvor vi skal kunne 
reagere i situationen. Derfor går vi til 
handling. Vi gør alt med vilje og skal
altid kunne begrunde det vi gør. Derfor 
tager vi ansvar. Vi lader ikke fortiden 
bestemme elevens skæbne, men tror 
altid på, at de kan vælge noget andet i 
morgen. Derfor ser vi fremad. Værdierne 
udtrykker selve kernen af vores arbejde. ”

Arbejdet med værdierne har ifølge 
Mette Pedersen været afgørende 
for at understøtte og sikre, at 
menneskesynet og grundhold-
ninger bringes i spil i hverdagen. 

”Vi skal i hverdagen huske vores 
menneskesyn og vores holdninger. De 
har altid været der, men for mig har 
arbejdet med værdierne været med til 
at binde en rød tråd igennem det hele. 
Nu er der noget at hænge holdninger 
og menneskesyn op på i hverdagen. ” 



Jesper Strecker arbejder til dagligt 
på TAMU Storkøbenhavn som  
metalfaglærer og snart koordinator. 
I arbejdet med målgruppen 
sætter Jesper tingene på spidsen. 

”Mange af dem, der kommer direkte 
fra fængslerne, har ingen respekt for 
den måde, vi kører tingene på herude. 
De er vant til, at konsekvenserne er 
voldsommere og falder hurtigere, end de 
gør herude. Det tror jeg er med til, set 
fra deres perspektiv, at det kan virke lidt  
useriøst og derfor mister de interessen. ” 

Men er det ikke nok, at TAMU har 
nogle pædagogiske grundholdninger, 
som kan være med til at udfordre de 
unge? Rasmus Kjær mener ikke, at 
et hårdere og mere straffende miljø 
vil hjælpe eleverne til selvstændigt 
at vælge et andet liv fremover. Til 
gengæld er han enig i at rammerne,
strukturen og opfølgningen er 
altafgørende, for at fremme et 
positivt tilhørsforhold til TAMU.

”Nogle af de unge kommer fra hårde bande-
miljøer med en stærk hierarkisk struktur og 
med en klar kriminel karrierevej. Det er et 
miljø med kontant afregning. Selvfølgelig 
skal vi i TAMU stå tidligt op, hvis vi vil 
være et meningsfuldt alternativ. Derfor 
skal rammerne og de værdier vi arbejder 
ud fra være helt tydelige i mødet med 
eleverne. De skal hver dag vide, hvorfor 
de møder og hvor vigtigt et arbejde de 
udfører. Vi skal med det samme tage fat i 
og følge op på elevens handlinger. Vi skal 
ansvarligt begrunde, hvorfor vi gør det, og 
vi skal hele tiden have øjnene rettet mod 
det job og det stabile liv, som er målet. ” 

Andet end bare handlinger
For at sikre at de unge gennemfører 
TAMU og efterfølgende fastholder et 
job, er det vigtigt, at vi i TAMU også 
tør forholde os til hele elevens liv, 
som en forudsætning for at kunne 
fastholde sig i uddannelse og beskæf-
tigelse. Direktør Peter Staun Kastholm 
er sikker på, at et større fokus på 
elevernes private problemer, kan være  
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med til at styrke målgruppen og sikre 
større gennemførelse hos den del af 
målgruppen, som udfordrer TAMU.

”Hvis vi skal lykkes med at få alle i 
arbejde kræver det, at vi tør se ud over 
TAMU’s hverdag. Vi bliver simpelthen 
nødt til også at forholde os til elevernes 
private udfordringer, da de kan fylde så 
meget, at de ikke er i stand til at tage en 
uddannelse. Derfor skal vi etablere et 
tættere samarbejde med vores samarbejds-
partnere, så vi kan opstille handlingsalter-
nativer for unge med private problemer, 
som rækker ud over TAMU’s uddannelse. ” 

Det at have større opmærksomhed på 
elevernes private problemer er ikke 
kun et spørgsmål om handlinger. 
Værdierne kan være med til, at man, 
som medarbejder i TAMU, sikrer at 
fokus forbliver på eleverne. Vi går 
til handling – Vi tager ansvar – Vi 
ser fremad, skal som Jesper Strecker 
udtaler være en rettesnor i hverdagen.

”Værdierne kan i hverdagen bruges 
som en rettesnor i forhold til, hvor vi 

skal hen og hvad der ligger til grund 
for det vi gør hver eneste dag. ” 

Målgruppen skal tages alvorligt
Det er afgørende, at vi sikrer at 
målgruppen tages alvorligt i det 
daglige. Uden den rette målgruppe, 
intet TAMU. Arbejdet med værdierne 
kan ifølge Jesper Strecker være 
med til at understøtte denne alvor. 

”Jeg er sikker på at værdierne er 
med til at sikre, at der kommer mere 
struktur, da vi alle sammen får det 
samme mål at gå mod. Vores handlinger 
skal kunne afspejle vores værdier. ” 

For at målgruppen tages alvorligt, skal 
vi hele tiden forholde os til, hvordan 
vi møder hver enkelt elev. Rasmus 
Kjær understreger, at det, som altid for 
TAMU’s medarbejdere, gælder om, at vi 
trækker i samme retning professionelt. 

”Det handler om at tage eleverne 
alvorligt. Uanset hvad skal de møde 
medarbejdere, som går til handling, 
tager ansvar og ser fremad. ”
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Status på Jobgarantien

Frafald hos Branche 2 elever 3%

Branche 2 elever i arbejde 84%

Branche 2 elever i uddannelse 5%


