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Här kommer årets första nyhetsbrev från PRIME For Life Nordic. Från och med den 1 januari i år
ingår PRIME For Life som en av alla de utbildningar som Nämndemansgården Utbildning erbjuder. Utbildningsenheten består av Enhetschef Christina Larsson, Sten-Erik Edenhag och Kristina
Tingvall. Sten-Erik arbetar med PRIME For Life i alla versioner och är instruktörsutbildare, coach,
samtalsterapeut och alkohol- och drogterapeut. Kristina är internationellt certifierad alkohol- och
drogbehandlare och medlem i SCADB (Svenska certifieringsföreningen för alkohol- och drogbehandlare). Kristina arbetar främst med Nämndemansgårdens övriga utbildningar som chefshandledning, arbetsplatsinformation, chefsakut och alkohol- och drogpolicy arbete.
Obligatorisk re-certifiering
Under denna rubrik vill vi påminna om de villkor för re-certifiering
som finns i era instruktörsavtal. Enligt avtalet ska varje instruktör/
programledare uppfylla dessa krav för att behålla sin certifiering:
- undervisa minst tre kurser om året
- delta i obligatorisk fortbildning
- skicka in en film för kodning och feedback minst en gång per
24-månaders period. Vi kommer under året att kontakta de
instruktörer som vi inte har fått någon film ifrån och de instruktörer
som behöver delta i årets fortbildning för att kunna fortsätta att
beställa arbetsböcker.
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Hemsida
Vår hemsida www.primeforlife.se är nu så gott som färdigställd. Det saknas FAQ under en del av
rubrikerna. Om ni som instruktörer och programledare har fått frågor när ni undervisar som ni
tycker att ni vill dela med er av, hör av er till info@primeforlife.se. Vi har ett lösenord för programledare inom Kriminalvården, ett lösenord för instruktörer inom Försvarsmakten och ytterligare
ett lösenord för övriga instruktörer. Om ni saknar ett lösenord, hör av er till oss så ordnar vi det.

EN DEL AV NÄMNDEMANSGÅRDEN

Årets fortbildningskonferens
Årets fortbildning kommer att gå av stapeln på Louis De Geer Konsert och Kongress i
Norrköping den 26 - 27 september. I år arrangeras denna konferens i samarbete mellan PRIME
For Life Nordic och Kriminalvården. Detta är ett trevligt tillfälle att träffa programledare och
instruktörer från olika organisationer runt om i landet. Programmet är inte fastslaget i detalj, men
kommer att innehålla bl.a. workshops och föreläsningar. Vi kommer att gå igenom den uppdatering av instruktörsmaterialet som vi är igång med att göra, d.v.s. manual, arbetsbok och ett nytt
bildspel. En kallelse med program kommer att skickas ut senare, men boka redan nu den 26 och
den 27 september i era almanackor. Välkomna!
Kalender 2012
3 maj		

Utbildningsdag PRIME For Life Förebygga + chefshandledning, Rönneholms slott

7 - 11 maj

Programledarutbildning, Kriminalvården i Stockholm och Norrköping

21 - 22 maj

PRIME For Life Reflektera, Rönneholms slott

21 - 25 maj

Instruktörsutbildning, Rönneholms slott

29 - 30 maj

PRIME For Life Reflektera, Stockholm

18 - 19 sep.

PRIME For Life Reflektera, Stockholm

20 sep.		

Utbildningsdag PRIME For Life Förebygga + chefshandledning, Stockholm

26 - 27 sep.

Fortbildning PRIME For Life, Norrköping

2 okt.		

Utbildningsdag PRIME For Life Förebygga + chefshandledning, Göteborg

8 - 9 okt.

PRIME For Life Reflektera, Rönneholms slott

8 - 12 okt.

Instruktörsutbildning, Rönneholms slott

20 - 21 nov.

Examination, Stockholm

Många hälsningar
Christina Larsson och Sten-Erik Edenhag

