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Höstens studiecirklar 

Förbundets satsning på studiecirklar fortsätter. De cirklar som vi har lyft fram, utbildat ledare till 

och kan subventionera är: 

 Din egen berättelse 

 Din rätt 

 Attentions föräldracirkel 

 Attentions tjejcirkel 

 Unga vuxna 

 Ekonomikoll 

Cirklarna bygger på att det finns utbildade cirkelledare i föreningen eller i det studieförbund som 
föreningen samarbetar med. Den förening som vill genomföra en cirkel får studiematerial till 
deltagarna och 8 000 kr att använda till cirkelledararvode och andra omkostnader. För 
Ekonomikoll är subventionen 4 000 kr. Ni bestämmer själva om ni vill ta ut en avgift för fika. 

En förutsättning för att få bidrag är att cirklarna anmäls till aktuellt studieförbund. Kansliet 
erbjuder hjälp med information och stöd att rekrytera cirkeldeltagare. Hör av er till 
birgitta.engholm@attention-riks.se före den 11 augusti om ni vill starta en cirkel i höst. 

Informationsbroschyrer för barn om ADHD, Asperger och Tourette 

Attention har tagit fram informationsbroschyrer om ADHD, Asperger och Tourette som riktar sig 

till barn i lågstadieåldern. Broschyrerna är baserade på barns egna upplevelser och innehåller 

citat och tips från barnen själva. De ger kortfattad och lättförstådd information om 

funktionsnedsättningarna och utgår från styrkor och utmaningar istället för problem. 

Läs broschyrerna här 

Beställ broschyrerna från webbutiken 

Attention i Almedalen 

Första veckan i juli kommer Attention att vara på plats under Almedalsveckan i Visby för att 

sprida information och väcka debatt om NPF-relaterade frågor. Våra seminarier kommer att vara 

inriktade på situationen för ungdomar och unga vuxna. 

Attentions Almedalsprogram 

Höstens aktiviteter för föreningsaktiva 

Den 4-5/10 är det dags för årets Ordförandeseminarium. Det äger rum på Galaxen i Borlänge, 
sista anmälningsdag den 2/9. Till seminariet bjuder vi in två representanter per förening. 
Deltagarna ska vara ordinarie medlemmar i föreningens styrelse. För att resorna inte ska bli för 
dyra bör ni boka resor så tidigt som möjligt.  

Anmälan till Ordförandeseminariet 

http://www.attention-riks.se/lokalt
mailto:birgitta.engholm@attention-riks.se
http://attention-riks.se/npf/information-barn/
http://webbutik.attention-riks.se/category.html/bocker-om-npf?Pagenum=2
http://attention-riks.se/om-oss/evenemang-och-konferenser/almedalen/
http://www.attention-riks.se/machform/view.php?id=28450


Efter sommaren kommer vi att bjuda in till följande aktiviteter: 

8-9/11 Helg föreningar med anhörigverksamhet, Scandic Alvik 

22-23/11 Helg för föreningar med ungdomsverksamhet, Scandic Alvik 

 

Fira med Hjärnkoll den 10 oktober 

Hjärnkoll summerar i höst år av lyckat arbete och tar steget mot framtiden och fortsatt utveckling. 

Vi firar i samverkan med alla nätverkets organisationer på 10 olika platser runt om i landet. Mer 

information kommer i nästa nummer av Attention-Nytt. 

Anslutning av ny förening 

Attention har fått en ny förening i Dals Ed I Västra Götaland. Kommunen ligger i Göteborgs norra 

skärgård. Vi hälsar Attention Dals Ed välkomna!  

Attention Play på YouTube 

Attention har startat en kanal på YouTube där de filmer vi gör kommer att samlas, se Länk 

nedan. 

Attention Play - vår kanal på YouTube 

Till sist - Glad sommar önskar vi er alla! 
Observera att kansliet är stängt vecka 28 – 31. 

 

 

Har du synpunkter på brevet eller vill ändra mottagare, skriv till kansliet@attention-riks.se! Brevet finns 
på Attentions hemsida under ”Lokalt”. 

Mer att läsa 

Kalendarium 2014 

 

Attention på Facebook 
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