
Minnesanteckningar från P-mötet 2017-09-26 

 

Närvarande: Frånvarande: 

Joakim  Patrick 

Janne  Ebba 

Oscar  Sara 

Cilla  Eva 

Jojje  Håkan 

Emma  Brian 

  Jeanette 

  Farzad 

  

 

Allmänt 

§1 Oscar informerade om nyanställd – Vanna Knutsson. 

§2 Vi pratade lite runt om hurhon skall komma att lära känna Jonathan. 

§3 Janne Informerade om att nya rutiner finns på internwebben. Kolla! 

§4 Konstaterades att vi har problem med utloggning från densamma. Joakim och 

Janne försöker lösa detta. 

Jonathan 

§5 Är vid gott mod, mer ”hands on” på träning behövs, visa gärna Jonathan hur han 

skall göra så han kan härma mer. 

§6 Hårbottnen är bättre,Oscar berättade ”hur han lurar” Jonathan genom att ta 

Fungoral i håret och låtsas att han spolar bort det genom att spola bredvid håret så 

länge som möjligt. 

§7 Mer facilitering – mindre hjälp! Tänk till! Skapandet att kognitiva krockar utvecklar 

Jonathan. 

 §8 Duschen – Janne kontaktar Stefan – igen……. 

§9 Datamöss – finns reserv nu. 

§10 Eventuellt behöver Jonathan en ny mobil. Högtalar- och utrymmesproblem. 

§11 Besöket till Halmstad är omplanerat. 



§12 Cola-konsumtionen måste observeras. Vi behöver hålla 3-flaskorsgränsen. När 

Jonathan vädrar att det kan komma in mer Cola dricker han ur det han har. Håller vi 

gränserna har han stenkoll och ”spar” så det skall räcka. 

§13 Joakim tog upp aktivitetsbehovet hos Jonathan och förslog efter ”hockeykontroll” 

att Jonathan, Joakim och Jeanette kan åka och bada i Jönköping den 29 Oktober. 

§14 Skall Jonathan ha D-vitaminer som förra året? Frågan ställs till mamma Maria. 

§15 Vi diskuterade om att Jonathans behov av ömhet har ökat sedan våren. Vi kom 

fram till att vi nog alla har blivit lite för ”daltiga” med honom, tyckt synd om honom 

osv. Vi försöker facilitera än mer för att få alla upp på rätt spår igen. Jonathan kan 

betydligt mer än han visar. 

Personal 

§17 Vanna Knutsson tim-anställd från 28 September. Går i skolan och kommer 

främst jobba eftermiddagar, kvällar och helger. 

§18 Strejkvarslet undanröjt. Nytt avtal gäller från 1 Oktober tre år framåt. Janne 

informerade om innebörden; Inget retroaktivt, ingen individgaranti, potten fördelas av 

arbetsgivaren. Maria håller lönesamtal före Oktoberlönen. OB-tilläggen förändras lite: 

2017-10-01  2018-10-01  2019-10-01 

Kväll 21:08  21:50  21:91 

Natt 42:54  43:39  44:39 

Helg 52:47  53:52  54:75 

Storhelg 105:03 107:13  109:59 

 

Avtalet kan brytas av bägge parter efter 2018 då ingen vet vad en ny regering 

kommer att göra. 

Avvikelser 

§19 2 st denna period. Bägge handlar om gamla livsmedel i kylskåpet. Vi kom 

överens om att den som handlar på måndagar kollar utgångsdatum på det som finns 

hemma. 

 

Nästa p-möte 23/10 kl 19.00-21.00, adress Industrigatan 44, kod 2412 

 

 

 

 

  



 

 

 


