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Vores strategi
Sammen om Gentofte



Gentofte KommuneGentofte Kommune

Grundtanke

- værdier, vi står på
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I Gentofte viser 
hjertet vej
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Sammen om Gentofte
I Gentofte viser hjertet vej. 

Det gør det på vores vejskilte, som hjertet har prydet siden 
1927. Og hjertet er samtidig et klogt symbol på, hvem vi er, og 
dem vi er til for. I Gentofte tænker vi nemlig både med hjernen 
og hjertet. 

Vi står solidt på tre værdier, der har kendetegnet os igennem 
mange år. 

Vi er kompetente. Vores organisation er fyldt med fagligt stolte 
og ambitiøse medarbejdere.

Vi er ordentlige. Vi møder hinanden med tillid og respekt.

Vi er rummelige. Vi har højt til loftet og plads til at være 
forskellige.

I Gentofte er vi der for borgerne gennem hele livet. Både 
børnelivet, skolelivet, arbejdslivet, fritidslivet – og den sidste 
del af livet. 

Vi udvikler os. Vi har udsyn og nysgerrighed til at lade os 
inspirere af omverdenen. Og vi er ikke bange for at udfordre os 
selv. Eller for at skabe sammen med vores borgere. 

Det kræver, at vi både lytter og lærer. Og at vi bruger vores 
ressourcer på tværs af arbejdspladser og fagligheder. 

Kommune betyder “sammen”. Og vores strategi handler netop 
om at være sammen om Gentofte. Om at arbejde sammen 
om det komplicerede og dog enkle – at gøre Gentofte til et 
godt sted at bo, leve og arbejde.
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Hjertesager

- skal gennemsyre alt, hvad vi gør
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Nysgerrig med udsyn

Det er sjovt at være dygtig. At udvikle sine 
kompetencer og lære af de bedste. Vi har mod til 
at gøre tingene på nye måder.

---

For borgerne betyder det, at de oplever en 
kommune på forkant. Og at de møder 
kompetente medarbejdere.
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Sammen med borgerne

Vi lytter og lærer. Vi bruger vores faglighed til at 
skabe de bedste løsninger sammen med 
borgerne. Vi gør dét, der skaber værdi. 

---

For borgerne betyder det, at de er i dialog med os 
om deres behov og ideer. Og at vi gør det nemt at 
deltage og giver plads til virkelyst.
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Fælles om opgaven
Vi ser opgaverne som et fælles ansvar og bruger 
hinandens kompetencer på tværs. Når vi kender 
hinanden, kan vi løse opgaverne på bedre måder. 

----

For borgerne betyder det, at kommunens 
arbejdspladser og fagligheder tager et fælles 
ansvar for at løse opgaven.
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