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Sprid brevet till era styrelser och ta upp det som ni berörs av på era möten! 

Ny enkät om skolsituationen för elever med NPF 

Attention genomför inom kort en ny enkätundersökning som gäller elever med NPF. Syftet med 

enkäten är att följa upp hur barn med NPF har det i skolan och vad som behöver bli bättre. 

Denna gång inkluderar undersökningen även hur arbetet med samordnad individuell plan (SIP) 

ser ut i landet samt hur skolan samverkar med aktörer som vård och socialtjänst. Enkäten 

genomförs i samarbete med Trygg-Hansa. Resultaten kommer att användas i vårt 

påverkansarbete för att skapa förändring. Enkäten skickas ut till alla medlemmar som anmält sin 

e-post och publiceras i våra digitala kanaler. 

Nytt dialogmaterial för mer tillgängliga arbetsplatser 

Projektet ADHD på jobbet har tagit fram ett material som riktar sig till arbetsgivare och personal 

som vill skapa en mer tillgänglig och medveten arbetsplats. 

Attentions Arvsfondsprojekt ”ADHD på jobbet” arbetar för att stärka positionen på 

arbetsmarknaden för personer med ADHD. Som ett komplement till våra filmer har vi nu tagit 

fram ett dialogmaterial. Syftet är att på ett enkelt sätt få medarbetarna att börja prata kring frågor 

som arbetsmiljö, anpassning och inkludering. 

Se filmerna här>> 

Materialet utgår ifrån filmerna och innehåller enkla tips och frågor för att starta ett samtal i vilken 

arbetsgrupp som helst. Det finns även förslag på fördjupning och hur man kan gå vidare. 

Se hela dialogmaterialet här>> 

Nätkoll medverkar i internetkampanjen #skärpning. 

Attentionprojektet Nätkoll medverkar under vecka 20 i MAKE EQUALS kampanj #SKÄRPNING 

tillsammans med FRIENDS, BRIS, SVEROK, KARIN NYGÅRDS, NYHETER24. 

Projekt Skärpning är ett 3 årigt arvsfondsprojekt för att jobba lösningsfokuserat mot näthat och 

för en inkluderande nätkultur. Vecka 20 har driver projektet kampanjen #skärpning som Nätkoll 

medverkar i tillsammans med BRIS, Sverok, Friends och Karin Nygårds.  

Skärpnings budskap att näthat kränker rättigheter på individnivå och är ett demokratiskt problem 

på samhällsnivå. De ser att näthat förstärker den ojämlikhet som existerar och leder till att 

personer som på olika sätt bryter mot normer drabbas extra hårt. Gruppen med NPF är exempel 

på personer som kan drabbas extra hårt. 

Gå in på projekt Nätkolls gillasida på måndag där finns mer information om det arbete som 

pågår. Direktlänk till vår gillasida http://www.facebook.com/natkoll/ 

Länk till projekt skärpning: http://makeequal.se/skarpning/ 

http://www.adhdpajobbet.se/filmer/
http://www.adhdpajobbet.se/filmer/
http://attention-riks.se/wp-content/uploads/2017/05/broschyr-adhd-pa-jobbet-low.pdf
http://attention-riks.se/wp-content/uploads/2017/05/broschyr-adhd-pa-jobbet-low.pdf
http://www.facebook.com/natkoll/
http://makeequal.se/skarpning/


 

Attention remissvar om skolfrånvaro 

Alla våra remissvar finns på webben. Det senaste speglar vår syn på elevers frånvaro. 

Mycket aktivitet i Attentions lokala föreningar 

Nu finns det en sammanställning av den enkätundersökning som skickades ut till Attentions 

lokalföreningar i slutet av januari 2017. Syftet med enkäten var att undersöka hur arbetet i 

lokalföreningarna bedrivs, hur man finansierar sin verksamhet och föreningarnas egen 

uppfattning om utmaningar i föreningsarbetet. Svaren syftade till att ge en samlad och tydlig bild 

av föreningsarbetet och vilken förbättringspotential som finns inom Attentions 

lokalföreningsverksamhet, se bilaga.  

Hjärnkoll söker ambassadörer med egen erfarenhet av migration 

Riksförbundet Hjärnkoll arbetar för att det ska bli enklare att prata om psykisk ohälsa. Arbetet 

sker genom särskilt utbildade ambassadörer. Just nu sökes personer med egen erfarenhet av 

psykisk ohälsa och migration, och som vill berätta för andra om sina erfarenheter. 

Vi söker dig som 

 vill informera och utbilda andra utifrån dina erfarenheter av psykisk ohälsa (dina egna eller 

som anhörig) 

 har invandrat eller flytt från ett land utanför Norden 

 är 25 år eller äldre 

 kan göra dig förstådd på svenska och förstå enklare texter på svenska. 

Alla ambassadörer får en utbildning via oss. När du är en färdig ambassadör kan du få betalda 

uppdrag genom oss, till exempel föreläsa på en konferens. 

Mer information finns på Intresseanmälan ambassadör 

Förbundsstämman på gång 

Förbundsstämman, som är Riksförbundet Attentions högsta beslutande organ, samlar mer än 

hundra förtroendevalda den 20-21 maj på Scandic Alvik. Dagordningen finns på vår webbplats; 

dagordning 2017 

I nästa nummer berättar vi om de beslut som fattades på mötet. 

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 
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