PRIME For Life – nyhetsbrev december 2011

Hej
Nu är det jul igen!
Vi har nu verkligen installerat oss i våra lokaler på
Luntmakargatan i Stockholm. Vi trivs mycket bra där
tillsammans med Nämndemansgårdens övriga personal.
Det har varit ett spännande år och det är mycket som händer.
Nämndemansgården har fr.o.m. 1 januari 2012 en utbildningsenhet
i vilken PRIME For Life ingår som en
av alla de utbildningar som Nämndemansgården
har att erbjuda.
För Nämndemansgårdens övriga utbud gå till
www.namndemansgarden.se

Här kommer en liten julhälsning från oss till er.
Vi hoppas att ni får en bra jul och ett gott nytt år.

Christina och Sten-Erik

Anna Sjöström byter jobb
Anna Sjöström har valt att avsluta sin anställning på Nämndemansgården och gå vidare mot nya
utmaningar. Vi önskar Anna lycka till och vi tackar Anna för allting hon har gjort för PRIME For
Life, all den expertis som vi alla förknippar med Anna kommer vi att sakna. Här är en hälsning
från Anna själv.
Till alla programledare/instruktörer i PRIME For Life!
Jag vill med dessa ord tacka för de fantastiska år som jag har jobbat med PRIME For Life tillsammans
med er. PRIME For Life har gett mig så otroligt mycket genom åren och det har verkligen varit en
ynnest att få vara med och bygga upp verksamheten i Sverige. Av alla de spännande och roliga
arbetsuppgifter jag har haft så har kontakten med er programledare och instruktörer varit på toppen
av min lista. Men det är nu dags för mig att söka nya utmaningar och lära mig nya saker. I mitten
av januari kommer jag därför att börja jobba på öppenvårdsmottagningen SelfHelpGruppen i
Stockholm. I det arbetet kommer jag naturligtvis att använda PRIME For Life och förhoppning är
att jag kan fortsätta med att bidra till att sprida och utveckla PRIME även i framtiden, men nu från
mina nya plattform.
Jag hoppas att vi ses och hörs snart.
Hälsningar, Anna Sjöström

Nämndemansgården har anställt Marie Thorsell-Eriksson
Nämndemansgården har anställt Marie Thorsell-Erikson. Marie kommer att arbeta med försäljning
i region Mälardalen, Stockholm och Uppsala. Marie har en bakgrund som sjuksköterska inom
intensivvård men har även arbetat ett antal år med marknad och sälj inom läkemedelsindustrin.
Under de senaste åren har Marie varit anställd på Previa. Vi hälsar Marie välkommen till
Nämndemansgården.

Utbildningsdagar
Våra utbildningsdagar har varit en stor succé. Vi har arrangerat ett antal under året där vi
ägnar förmiddagen åt vårt kortaste program, Förebygga och på eftermiddagen föreläser Kristina
Tingvall om chefshandledning. Nästa tillfälle att delta är den 7 mars i Göteborg och den 14 mars
i Stockholm. För mer information vänligen kontakta Nämndemansgårdens enhet i Göteborg och
enhetschef Malin Sandberg på tel: 0768-30 39 00 eller Christina Larsson 070 814 69 51.

Utbildningsenheten
Från och med den 1 januari så finns det en utbildningsenhet i Nämndemansgården.
Nämndemansgården erbjuder förutom PRIME For Life flera olika utbildningar, såsom
chefsutbildningar, arbetsplatsutbildningar, arbetsplatsinformation, alkohol- och drogpolicy,
MACH, Hälsa - miljö - säkerhet samt olika temaföreläsningar. Sten-Erik Edenhag kommer främst
att arbeta med PRIME For Life och Kristina Tingvall och Maria Krajnc kommer att arbeta med
övriga utbildningar. Enhetschef för utbildningsenheten är Christina Larsson.

Uppdatering av manual och arbetsbok
Vi kommer att starta ett arbete med att samla in förslag på uppdateringar av manual och arbetsbok.
Vad fungerar när ni undervisar, vad fungerar inte? Har ni förslag på förbättringar? Självklart handlar
det inte om att presentera en helt annan forskning utan det kan t.ex. handla om uttryck eller rena
felstavningar. Kan vi uttrycka oss på ett annat sätt som gör att deltagarna bättre förstår oss? Ni har
säkert skrivit upp små saker i era manualer som ni tycker att vi skulle kunna göra annorlunda.
Mejla dem till oss: christina.larsson@primeforlife.se senast den 31 januari 2012.

Kalender 2012
PRIME For Life		

12 - 13 januari, Rönneholms slott

PRIME For Life		

1 - 2 februari, Stockholm

Utbildningsdag		

7 mars, Göteborg

Utbildningsdag		

14 mars, Stockholm

PRIME For Life			

19 - 20 mars, Stockholm

Instruktörsutbildning		

19 - 23 mars, Stockholm

Utbildningsdag		

3 maj, Göteborg

Programledarutbildning
(Kriminalvården)

7 - 11 maj, Stockholm

PRIME For Life			

21 - 22 maj, Rönneholm slott

Instruktörsutbildning		

21 - 25 maj, Rönneholm slott

PRIME For Life			

18 - 19 september, Stockholm

Utbildningsdag		

20 september, Stockholm

Fortbildning			

25 - 26 september, Stockholm

Utbildningsdag		

2 oktober, Göteborg

PRIME For Life			

8 - 9 oktober, Rönneholms slott

Instruktörsutbildning		

8 - 12 oktober, Rönneholms slott

Examination			

20 - 21 november, Stockholm

Examination			
(Kriminalvården)

4 - 5 december, Stockholm

