
 
 

Minnesanteckningar utbildningshalvdagen den 13 November 

 

Närvarande:  

Karin  Gustav  Torbjörn 

Anki  Tova  Jonna 

Mikaela  Martin  Emelie 

Jojje  Janne 

Sara  Maria 

Jonna  Oscar 

Hanna  Cilla 

Emma  Farzad 

 

Allmänt 

§1 Alla hälsades välkomna och en presentationsrunda genomfördes. 

§2 Maria informerade om att Oscar prövar nya vingar och att alla får kontakta Janne 

eller Maria vid behov istället. 

§3 Vi har fått tre nya kundförfrågningar, möten framöver. 

§4 Vi måste läsa mail och svara på SMS – nödvändigt ont! Kvittera! 

§5 Alla får inte upp månadsbrevet. Maria har även lagt upp det som PDF. Se till att ni 

tar hem en fri PDF-läsare, t ex Acrobat. 

§6 Maria informerade om hur semesterersättningen fungerar. 

§7 Vårens planerade aktiviteter enligt nedan: 

 P-möten vecka 4 

 Stormöte 21 Februari 

 P-möten vecka 13 

 After Work 29 Mars 

 P-möten vecka 17 

 Stormöte 15 Maj 

 Sommarfest 18 Juni 

 



 
 

 

Friska Arbetsplatser 

§8 Bilden vi jobbade med förra utbildningsmötet om vad som kännetecknar en frisk 

arbetsplats visades och diskuterades. Vi skall lägga till: 

 Att våga bryta en negativ trend. 

 Att våga ta ansvar. 

 Att våga prova nytt 

§9 Maria påminde/repeterade lite runt LSS. Utbildning är ute på en grupp för 

utvärdering.   

§10 Vi gick igenom den riskbedömning som gjort efter förra mötets kartläggning. Vi 

lägger till ”Halka på vintern” och ”Konflikter” 

§11 Vi hade ett grupparbete runt våra värdeord 

Stolthet   

Över jobbet 

Att hjälpa någon annan 

Värdet av det man gör 

Tycka om någon 

Ge människor möjlighet att leva som andra 

Mod 

Att våga säga nej 

Ifrågasätta även om men är ny 

Säga till när något är fel 

Ta för sig 

Ge och ta 

Testa nya saker 

Att utveckla sig själv 

 

 

 



 
 

Trivsel 

Med verksamheten 

Med kollegorna 

Med chefen 

Med kunden 

Kunna påverka hälsa och prestation 

Hålla god ton 

Ha en bra kommunikation 

Att chefen bryr sig 

Starta hos dig själv 

Visa respekt 

Bjuda till själv 

 

Delaktighet 

Komma till tals 

Visa respekt 

i någon annans liv 

Göra sig hörd 

Bjuda in till delaktighet (t ex nya medarbetare). Få prova på, testa, bli visad 

Dela upp arbetet 

Att alla är med i nätverket, även kunderna 

Ge varandra delaktighet 

 

 

 

 

 



 
 

Vi hade planerat ett grupparbete till, men då många var slutkörda valde vi att be alla 

”suga” på frågorna tills nästa gång. Dessa är: 

 

 Hur peppar du dig innan jobbet? 

 Hur gör du första timmen? 

 Jobbet är snart slut – hur tänker du? 

 

 

 

 

 

Vi avslutade med en reflexionsrunda där sammanfattningsvis alla var nöjda över 

kvällen; Kul att lära känna varandra,  bra innehåll och bra diskussioner. 

 

 


