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NU GÅR VI IN I DECEMBER 

Så går vi in i december och i den härliga adventsmånaden. På kvällarna ser 

man att många redan adventspyntat och det lyser så fint överallt. Härligt! 

Den här månaden har bestått i lite olika händelser på Jonis Assistans. En av 

våra kunder har flyttat tillbaka till USA där han har sin familj. Vi är så glada 

för hans skull och önskar honom all lycka. Vi har fått en del nya 

kundförfrågningar vilket naturligtvis är jättekul. Vi syns och hörs därute och 

det märks också bland annat på att vi har en strid ström av människor som 

kontaktar oss på olika sätt och vill komma och arbeta hos oss. Vi har en 

facebook sida och gå gärna in och gilla där och dela inlägg vi gör så sprids vi 

ännu mer. 

Nya anställda 

Vi har anställt Hanna och Lula och vi hälsar dom varmt välkomna 

naturligtvis. Se till att ta väl hand om dom när ni träffas så dom känner sig 

extra välkomna. 

 

 

”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. 

UTBILDNINGAR OCH SAMMANKOMSTER 

Den webbaserad LSS- kurs som en grupp just nu testar nästan färdig.  

Vi ska träffa gruppen på fredag och återkommer så fort som möjligt 

hur vi kommer göra med alla er andra.  

Vi hade stormöte den 13 november och vi var tjugo stycken som 

deltog. Vi informerade bland annat om: 

Oscar provar sina vingar på andra ställen just nu och finns med Jonis Assistans men bara i liten utsträckning. 

När det gäller praktiska saker som schema och annat kontaktar ni alltså Janne eller Maria.  

Vi behöver alla läsa mail och sms som skickas ut. Vi behöver också en kvittens på att ni läst mail eller sms så 

inte vi behöver undra om alla läst information. 

VÅRA VÄRDEORD 

 

• Stolthet 

• Mod 

• Trivsel 

• Delaktighet 

 

 

 



Vi pratade arbetsmiljö och gick igenom våra riskbedömningar. 

Vårens möten blir följande: 

p-möten: v 4, v 13 och v 17 

stormöten: 21 februari samt 15 maj 

När det gäller andra sammankomster återkommer vi med 

information. 

   FRISK ARBETSPLATS 

På våra stormöten börjar vi alltid med att definiera en frisk 

arbetsplats som alltid ska vara vår strävan. En arbetsplats där vi trivs 

och mår bra för att kunna prestera så bra som möjligt. Så här tycker 

våra medarbetare att vi ska ha det på en frisk arbetsplats: 

Vi har hjärtat i fokus 

Vi bryr oss om varandra 

Vi hjälper varandra 

Vi pratar inte skit utan MED varandra istället för OM 

Vi jobbar åt samma håll och för en god kommunikation 

Det ska finnas glädje och uppskattning 

Vi ska underlätta för varandra och dela information 

Vi ska ha möten och allt behöver inte alltid vara lika 

Vi jobbar med avvikelser och har ordning och reda 

Vi har en chans att utvecklas och vi har en chef som bryr sig 

Vi är inte rädda för att säga nej och vi vågar bryta negativa trender 

Vi vågar ta ansvar och vi vågar prova nytt 

 

AVSLUTNINGSVIS 

Vill vi önska alla en fortsatt trevlig vecka och en härlig decembermånad. 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, 

 

 

Kontakta oss 

Jonis Assistans 

Lövåsgatan 30 

57140 Nässjö 

0708-918440, 070-5646468 

maria@jonisassistans.se, 

janne@jonisassistans.se 

www.jonisassistans.se 



            Maria och Janne 

 

JONIS ASSISTANS 

Lövåsgatan 30 

57140 Nässjö 

 

  

 

 


