
 
 

Månadsblad för november 2018 
 

Hej!  

Inleder månadsbladet för november med en dikt om UNIK skriven av en av våra deltagare. 

Har du hört talas om det lilla huset med det höga taket 

Där vägar och stigar korsas 

Östanvinden, nordanvinden, ökenvinden 

Jordens stoft som färdats med vinden 

Var och en med sin egen berättelse 

Av Fredrik Robertsson 2018 

UNIKs möjlighet att ge våra ungdomar en ”Motivationsanställning” (växlings-anställning), 

har så smått kommit igång och det uppskattas verkligen av våra ungdomar.  

Butik UNIK´s Facebook-sida har fått ett uppsving efter nystarten och uppdateras nu 

kontinuerligt med bland annat bilder på delar av vårt nyinkomna sortiment. Gilla och dela 

gärna inläggen  

 1/11 Firade UNIK-verksamheten 11år och Butik Unik 8år. Samtidigt var det 

kvällsöppet och Halloween i butiken med fina erbjudanden. 

 

 9/11 hade vi på UNIK planeringsdag 

 

 6/11 Föreläsning i salutogent synsätt med Anders Hansson, inför bildandet av nya 

förvaltningen. 

 

 16/11 Jörgen Östh och Lisa Arvsten ledde ett SIP-möte initierat av IFO. 

 

 22/11 Lisa Arvsten (skyddsombud) var på avslutande utbildningsdag i SAM. 

 

 23/11 Jörgen Östh och Lisa Arvsten ledde ett nätverksmöte på UNIK. 

 

 23/11 Arbetsmiljöplan med hela AME – med Peter Knapp. 

 

http://www.ljusdal.se/internet/documents.nsf/alldocs/B9D14D133CF47099C125735B002AF687?OpenDocument


 23 och 26/11 Våra ungdomar på Hunddagis var duktiga handledare till två 

praktikanter från Stenhamreskolan klass 6. Det var trötta (ovant att gå så långa 

promenader), men glada och nöjda praktikanter vid slutet av dagarna.  

 

 28/11 Heldag för hela AME med Peter Knapp med information och diskussioner om 

nya delverksamheter inom AME. 

 

 30/11 Nya förvaltningschefen Kenneth Forsell höll information om sitt förslag på 

omstrukturering av förvaltningen. 

Fredagsaktiviteter 

Fredag 23/11 var vi med gruppen till NärLjus på studiebesök. Vi fick information om vad 

Närljus är och vad de kan hjälpa till med, skillnader mellan olika företagsformer och att det 

anordnas ”starta eget-kurser”. 

Läs gärna om vår verksamhet på hemsidan och facebook.  

www.ljusdal.se/unik   

www.facebook.com/butikunikljusdal 

 

Trevlig advent och god jul! 

 
Ha en bra dag! 

UNIKs personal genom Katarina Krantz 
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ANTAL OCH FÖRDELNING AV INSKRIVNA PERSONER 
NOVEMBER 2018

http://www.ljusdal.se/unik
http://www.facebook.com/butikunikljusdal
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HIT TILLS HAR SAMMANLAGT 380 PERSONER VARIT  
INSKRIVNA I  VERKSAMHETEN

AV DESSA HAR 220 PERSONER HAR FÅT T EGEN ELLER 
DELVIS EGEN FÖRSÖRJNING
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ARBETSTRÄNINGAR,  ARBETSPRÖVNINGAR OCH 
ANSTÄLLDA HANDLEDARE VIA AME FRÅN OCH MED 

JANUARI  T ILL  OCH MED NOVEMBER 2018


