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Hej kursledare i STRATEGI – programmet! 
 
Hoppas att ni haft möjlighet att ha STRATEGI-kurser under året, både ni som är mer erfarna 
och ni som kanske just haft eller planerar för er första föräldragrupp. Programmet har ju 
blivit väldigt spritt och uppskattat, att döma av den stora efterfrågan på 
kursledarutbildningar och beställning av material. Nätverket av kursledare fylls hela tiden på 
och består nu av närmare 1000 kursledare, såväl veteraner som nybörjare. Många har förstås 
genom åren sökt sig till andra arbetsuppgifter men har förhoppningsvis nytta av sina 
erfarenheter av STRATEGI ändå. Själv kom jag fram till att det var sjuttiofemte gången när 
jag nyligen höll kursledarutbildning i STRATEGI Barn i Stockholm. Och jag har inte tröttnat 
än. 
 
Vårens kursledarutbildningar 
Vårens kursledarutbildningar (grundutbildning) äger rum i Stockholm den 21-22 mars 
(Barn) respektive den 11-12 april (Tonår). Inbjudan har inte gått ut än, men man kan redan 
nu anmäla sig via hemsidan www.sinus.se/strategi. Sprid gärna till intresserade kollegor.  
 
 Ny uppdatering av materialet 1 november 2018 
Den större omarbetning och uppdatering av materialet som jag gjorde för ett år sedan har 
nyligen kompletterats med en mindre men nödvändig uppdatering av Lektion 5. Detta med 
anledning av de nya bestämmelserna om vårdbidrag som träder i kraft 1 januari 2019. Det 
nya uppdaterade materialet heter Strategi Barn 7.1 (2018) respektive Strategi Tonår 2.1 
(2018). Läs mer på hemsidan www.sinus.se/strategi/. Välj fliken För kursledare, se rutan 
Aktuellt.  

 
Beställning av det uppdaterade materialet 
Du som är utbildad kursledare kan köpa de nya uppdaterade 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. Beställningsformulär finns www.sinus.se/strategi/. Välj fliken För kursledare, se  
rutan Aktuellt. 
 
Deltagarpärmar 
För beställning av deltagarpärmar till föräldrarna finns ett särskilt beställningsformulär 
www.sinus.se/strategi, Välj fliken För kursledare, se rutan Aktuellt. 
 
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. Om du inte redan fått individuellt lösenord kan du fylla i 
formuläret som finns på hemsidan  www.sinus.se/strategi. Välj fliken För kursledare. Skicka 
formuläret 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. 
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Erfarenhetsutbyte 
Hör gärna av er om ni har frågor eller vill dela med er av erfarenheter.  
 
Glada hälsningar i novembermörkret! 
 
Agneta  
Mobil: +46 (0) 70 656 27 37 
agneta.hellstrom@sinus.se   
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