Nr 11 – 6 december 2016
Sprid brevet till era styrelser och ta upp det som ni berörs av på era möten!

Förberedelser inför förbundsstämman 20-21 maj
Nu ligger programmet för nästa förbundsstämma på Attentions webbplats. Där finns också
information från valberedningen inkl. en nomineringsblankett där du kan föreslå ledamöter till
olika poster inom förbundet.
Sist men inte minst vill förbundsstyrelsen justera stadgarna på några punkter, se bilagt förslag.
Eventuella synpunkter på förslaget behöver vi få in senast den 1 februari till
birgitta.engholm@attention-riks.se

Utvärdering av arbetsmarknadskampanjen
Vi är nyfikna på hur ni arbetade med kampanjen ”Jag har ADHD på jobbet” och ber er svara på
frågorna i länken nedan.
Utvärderingsenkät arbetsmarknadskampanj

Attention skolportal
Vårt projekt Min skola är nu på väg att avslutas. Projektets mål har varit att bidra till en mer
pedagogiskt tillgänglig skola för elever med NPF genom att ta vara på elevernas kunskap och
engagemang i sin egen skolsituation. Under de tre år som gått har förbundet kunnat bygga upp
en skolportal med användbara filmer, skrifter, rapporter, en skolguide m.m.

Till Skolportalen’’

Intresserad av besök från projektet ADHD på jobbet?
Attentions projektledare Maria Petersson erbjuder sig att besöka några lokalföreningar under
våren 2017 och projektet har då möjlighet att komma ut till er i lokalföreningarna.
Om ni inte skulle ha möjlighet att tacka ja till erbjudandet för att det inte passar tidsmässigt, hör
gärna av er ändå så kanske vi kan hitta en lösning.
Projektet kommer även besöka några Arbetsförmedlingar under våren, bland annat flera i Skåne
(Bjuv, Lund, Malmö mm), Skövde och Borås. Det vore extra roligt om någon från lokalföreningen
har möjlighet att vara med eller om ni vill göra något i samband med dessa besök då kan jag se
till att personalen från Arbetsförmedlingarna blir inbjudna.
Hör gärna av er till Maria Petersson, maria.petersson@attention-riks.se på kansliet vid frågor!

Läs mer om ADHD på jobbet

Nya remissvar om förskolan och undervisning av elever med språkstörning
Attention har svarat på två remisser. Den ena kommer från Skolverket och handlar om
måluppfyllelse i förskolan. Attention poängterar i svaret att tidiga insatser i förskolan är viktigt.
Många pedagoger säger att de redan i förskolan ser vilka barn som kommer att få det svårt i
skolan och senare i livet. Att insatser sätts in i ett tidigt skede kan vara avgörande för ett barns
självkänsla och möjlighet till en utveckling i positiv riktning. För det krävs kunskap och strukturer
för att uppmärksamma, ge stöd och anpassa verksamheten så att den görs tillgänglig för alla
barn.
Förbundet har också svarat på en remiss ang. stöd till elever med språkstörning. Den aktuella
utredningen föreslår att kommuner och landsting får möjlighet att skapa anpassade
kommunikativa miljöer i form av nav. Naven ska kartlägga antalet elever med språkstörning inom
regionen och förse varje elev med en pedagogisk kontaktperson som följer eleven under
skoltiden. Navet ska också kunna stödja skolan i arbetet med att ge stöd till elever med
språkstörning. Utredningen föreslår också att Hällsboskolan, specialskolan för elever med
språkstörning, avvecklas.
Attention är positiv till att kompetensen kring språkstörning förs närmare eleven och kommer fler
till del. Att redan vid skolstart behöva flytta från familj och kamrater är inte ett bra alternativ för de
flesta .
Svaren i sin helhet hittar du här

Ge bort ett medlemskap
Passa på att ge bort ett medlemskap i julklapp. Vi är nu 15 886 medlemmar och för varje ny
medlem bli vi starkare och kan göra mer.
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Tips om hur man rekryterar nya aktiva från Attention Nacka-Värmdö
Attention Nacka-Värmdö vill tipsa om hur man arbetat för att få nya aktiva. Så här skrev man till
sina medlemmar:
Vi behöver dig som vill vara med och göra skillnad. Genom att vara aktiv inom vår förening kan
du hjälpa till att sprida kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du får därigenom
gemenskap med andra medlemmar, som har barn med NPF och med ungdomar och vuxna med
egen funktionsnedsättning.
Du kan bidra till vårt arbete på många olika sätt. Här är några exempel på vad du kan göra:
-

Du kan fixa möteslokalen och fika före möten eller leda en studiecirkel.
Du kan ansvara för till exempel en tjejgrupp, mammagrupp, pappagrupp eller
syskongrupp.
Du kan arbete intressepolitiskt för att påverka och informera politiker och andra
beslutsfattare.
Du kan vara med i styrelsen.

Det finns ett stort intresse för Attentions verksamhet och Attention Nacka-Värmdö har idag 353
medlemmar. Föreningen blir ofta inbjuden till olika samverkansmöten, där vi kan påverka på
många olika sätt.
Om du vill vara med och hjälpa till kan du få stöd och hjälp av styrelsen och andra medlemmar.
Kanske har du egna idéer om hur du vill bidra?

Tre viktiga rapporter inom skolområdet
Attention vill också informera om tre nya och viktiga skolrapporter som berör våra målgrupper:
”Tillgängliga lärmiljöer? En nationell studie av skolhuvudmännens arbete för grundskoleelever
med funktionsnedsättning”, Skolverket 2016
”Omfattande frånvaro. En granskning av skolors arbete med omfattande frånvaro”
Skolinspektionen, 2016.
”Delaktighet i skolan för flickor och pojkar med adhd – intervjuer med elever och rådgivare i
specialpedagogik”, Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2016.”

Attention Play på YouTube
Attention har en egen kanal på YouTube där de filmer vi gör samlas. Där hittar du bland annat
nya filmer om arbetsmarknaden och ADHD, se länk nedan.
Attention Play - vår kanal på YouTube

Håll koll på det som händer
Ett bra sätt att följa vårt arbete är att ta del av Attentions sida på Facebook.
Attention på Facebook

God Jul & Gott Nytt År
Året är på väg mot sitt slut och vi vill tacka alla som bidragit med olika insatser. Kansliets växel
kommer att vara stängd vecka 52 och vecka 1. Den 9 januari är vi tillbaks som vanligt

