
 
 

Minnesanteckningar från medarbetarmöte torsdagen den 

23 Mars 2017 

Närvarande:  Ej närvarande: 

Maria Jeanette  Brian 

Janne Emma  Ebba  

Oscar Cilla  Patrick 

Frida Sara  Tobbe 

Jocke Jonathan 

Farzad   

  

§1 Maria gick igenom föregående minnesanteckningar: 

- Skolan lite trevande. 

- Fotboll i Halmstad hänger på ev guldfest för HV71, vi avvaktar. 

- Bodaborg 20 Maj. Prata samman efter mötet. 

- Listen i duschen. Janne ringer hyresvärden. 

 

§2. Läget med Jonathan 

Jonathan har varit hos sin läkare på neurologen i Eksjö. Detta ledde till att vi fasar ut 

en medicin och sätter in en annan. Detta brukar förbättra Jonathans tillstånd ett tag, 

sedan ”måste vi röra runt i medicingrytan igen”, som överläkaren sade.  Hon ville 

också att Jonathan skall kolla upp ”magnetmaskinen” i Linköping så den är rätt 

inställd. Joakim har fixat tid den 29 Mars för detta. 

Jonathan har varit glad! den senaste tiden. 

Vi stämde av presentkorten och fann att det nog bara finns SF 150 kr kvar. 

Vi pratade om användningen av handsprit. Tar Jonathan det och kliar sig i ögonen så 

blir det inte bra. Emma pratar med Jonathan om att han inte bör använda handsprit 

och sedan ställer vi den i skåpet så han inte kommer åt den. 

Janne köper ”stora”, laddningsbara batterier. 

Vi behöver skaffa ett bonuskort på Willys till Jonathan. Sara fixar detta. 



 
 

Jonathan vill titta på film hos Stefan. Joakim ordnar detta. 

Tandläkaren önskar förbättring av tandborstningen. Vi konstaterade att det inte är lätt 

och att alla gör sitt bästa och att jämfört med tidigare ”omsorg” så är skillnaden stor. 

Men vi kan ha det i åtanke…. 

Vi diskuterade en stund om facillitering och hur detta utvecklar Jonathan positivt. Ett 

antal exempel togs upp och alla vet hur viktigt det är.  

Oscar har gått en kurs i konduktiv pedagogik. Maria berättade kort om hur Jonathan 

lärde sig gå med denna metod i Ungern och tipsade också om den film som finns på 

Move & Walks hemsida.  

 

§3. Utbildning 

Vi kommer ha introduktion för ”nybörjare” 3 ggr per år. Är under utarbetande och vi 

återkommer om detta. 

På månadsmötet i April blir det ergonomiutbildning och i Maj brandskydd. 

Ev P-möte innan invigningen i Juni. Maria vill fundera i skrivande stund. 

 

§4. Avvikelser 

Igen!!! Ett antal nya avvikelser. Bra!!! 

Vi konstaterade att alla bör ha koll på Jonathans träningsväska och dess eventuella  

innehåll (blött?) så vi kan tipsa (facillitera) Jonathan om att kanske handduken behöver  

hängas på tork? 

Jonathan behöver också en bättre vattenflaska till sin träning. Någon (minns ej vem) 

fixar detta. 

 

§5. Övrigt 

Lite semesterdiskussioner 

Janne berättade om reklamfilmen och sökoptimeringen. 

Vid tangentbordet 

 

Janne 



 
 

 

  


