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NY MÅNAD IGEN 

Tiden rusar iväg och nu har ytterligare en månad gått. Vi har gått in i 

vintertid och det märks verkligen att hösten är här.  

I oktober blev vi blev intervjuade av Nässjö Näringsliv och det blev en fin 

artikel. Gå gärna in och läs den om ni inte har gjort det.  

http://www.nnab.se/jonis-assistans-vaxer-snabbt-far-hoga-betyg-av-

medarbetare/  

En av våra medarbetare, Joakim, var på Brinellgymnasiet och berättade för 

tre grupper om arbetet som personlig assistent. Vi försöker ha ett visst 

samarbete med gymnasiet för att sprida information om arbetet som 

assistent. Vi har även ibland tagit emot praktikanter men kommer inte göra 

det den här hösten. Om det är någon av er som tycker det skulle vara roligt 

att informera grupper på Brinellskolan, hör av er, för då kan ni göra det 

tillsammans med Joakim nästa gång. 

Vi har påbörjat medarbetarsamtal och kommer avsluta dessa under första 

hälften av november. När det gäller anhöriga får ni själva avgöra om ni 

önskar ha medarbetarsamtal eller inte. En del av er har tackat nej och det är 

faktiskt det mest vanliga. Om någon av er dock önskar ha ett möte, säg då 

bara till så ordnar vi det. 

Nya anställda 

Under oktober månad har vi inte anställt någon ny medarbetare men det 

ringer och mailar minst en gång i veckan med frågor om det finns arbete och 

det tycker vi naturligtvis är väldigt roligt. 

 

 

”Jonis-andan” 

 Vi arbetar för att alla ska trivas och må bra för att vi alla ska 

kunna prestera så bra som möjligt. Vi visar alla ett stort 

personligt engagemang och vi är stolta över vår verksamhet     

och vårt yrke. Vi är modiga och vi har alla hjärtat i fokus. 

VÅRA VÄRDEORD 

 

• Stolthet 

• Mod 

• Trivsel 

• Delaktighet 
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KOMMANDE UTBILDNINGAR OCH SAMMANKOMSTER 

Den webbaserad LSS- kurs som en grupp just nu testar är inte slut 

ännu.  Så fort medlemmarna i den gruppen är färdiga ska vi utvärdera 

tillsammans med dom och om det faller detta väl ut kommer vi att låta 

alla genomföra denna.  

Vi kommer att ha ett stormöte tisdagen den 13 november kl 17-20. I 

nästa månadsutskick kommer vi informera lite mer om vad vi arbetet 

med då. 

AVSLUTNINGSVIS 

Vill vi önska alla en fortsatt trevlig vecka och månad. Återigen, glöm inte bort 

vikten av att vi ska ha det bra tillsammans. Viktigt är hur vi bemöter 

varandra och att vi hela tiden tänker på att vi ska prata MED varandra och 

inte OM varandra för då ökar chansen att vi alla trivs och mår bra. 

 

Varma hälsningar, 

            Maria och Janne 

 

 

 

Kontakta oss 

Jonis Assistans 

Lövåsgatan 30 

57140 Nässjö 

0708-918440, 070-5646468 

maria@jonisassistans.se, 

janne@jonisassistans.se 

www.jonisassistans.se 
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