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Hej kursledare i Strategi – programmet! 
 
Vill först och främst önska er alla en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År! 
 
Hoppas att ni har haft möjlighet att ha Strategi-kurser under året och att det gått bra.  
Programmet blir ju alltmer etablerat och spritt, att döma av den stora efterfrågan på 
kursledarutbildningar och beställning av material. Det känns också roligt att under året ha 
gått i mål både med uppdatering av materialet och med att få en ny hemsida. Dessutom är 
materialet nu också översatt till finska och jag hade min första kursledarutbildning i 
Helsingfors nyligen. Verkligt spännande och med översättningsbistånd av finska kollegor.  
 
Här kommer lite aktuell information:  
 
Vårens kursledarutbildningar 
Kursledarutbildningen (grundutbildning) i Strategi Barn äger rum i den 22-23 mars i 
Stockholm och i Strategi Tonår den 19-20 april. Inbjudan har inte gått ut än, men man kan 
redan nu anmäla sig via hemsidan www.sinus.se/strategi . Efterfrågan i höstas var så stor att 
vi fick lägga in en extrakurs så det kan vara en god idé att försäkra sig om en plats redan nu. 
Sprid gärna till intresserade kollegor.  
 
Beställning av de nya utgåvorna av materialet 
Jag vill påminna om erbjudandet till dig som är utbildad kursledare att köpa de nya 
utgåvorna av materialet (1 ex av Kursledarmanual + Deltagarpärm) till det rabatterade priset 
1 100 SEK plus moms och frakt för respektive programversion (normalpris 1 500 SEK). 
Önskar du endast manualen är priset 850 SEK. Se bifogade beställningsformulär som också 
finns på hemsidan. Erbjudandet gäller t.o.m. 171231. Obs: Beställ inte deltagarpärmar som 
ska användas i föräldragrupperna på samma formulär, för detta finns ett särskilt 
beställningsformulär på hemsidan.  
 
Lösenord för nedladdning av material 
Materialet finns också för nedladdning på hemsidan  för kursledare som gått respektive 
utbildning. Som jag informerat om tidigare har vi infört ett nytt system med individuella 
lösenord för att ladda ned material. För att få lösenord krävs att man fyller i formuläret som 
finns på hemsidan och skickar till mig per post eller e-post.  
 
Adressregister 
Det är att ständigt sjå att försöka hålla adressregistren med e-postadresser aktuella så om ni 
har bytt e-postadress eller inte längre vill ha utskick, meddela mig snarast. 
 
Erfarenhetsutbyte 
Hör gärna av er om ni har frågor eller vill dela med er av erfarenheter. Hoppas få igång vårt 
FB-forum under året som kommer.  
 
Agneta 
Mobil: +46 (0) 70 656 27 37 
agneta.hellstrom@sinus.se   
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