
Nr 7 – 16 augusti 2017 
Sprid brevet till era styrelser och ta upp det som ni berörs av på era möten! 

Välkommen till höstterminen 
Vi vill önska er varmt välkomna till en höst med många och positiva kontakter mellan er i 
föreningarna och alla andra som arbetar aktivt för Attention och därmed är med och påverkar 
våra medlemmars villkor. 

Stor oro inför skolstart 
Den enkätundersökning som riksförbundet genomförde andra veckan i augusti besvarades av 
över 1 850 personer. I enkäten frågade vi våra medlemmar hur de känner inför att skolan snart 
ska börja igen. Av de svarande var 90 procent mammor. Majoriteten, 2/3, var föräldrar till pojkar 
medan flickorna utgjorde 1/3. 77 procent angav ADHD/ADD som huvuddiagnos och 59 procent 
autismspektrum/Aspergers. 

En stor majoritet, 81 procent av alla elever och hela 87 procent av flickorna, oroar sig inför 
terminsstarten. Siffrorna om oron är alarmerande, inte minst med tanke på att vi talar om en 
väldigt stor grupp barn. Mellan 5-7 procent av eleverna i den svenska skolan uppskattas ha en 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Räknar man in elever som har liknande svårigheter men 
som inte uppfyller kraven för en diagnos, blir andelen ännu större.  

Oron gäller inte bara barnen utan i hög grad även föräldrarna. Så många som 94 procent av 
vårdnadshavarna i enkäten känner oro inför skolstarten. Och tyvärr är oron befogad. Vi vet vilka 
svårigheter många elever med NPF-diagnos möter i skolan. Får man inte det stöd och de 
förutsättningar man behöver för att klara skolan ser vi att det inte bara leder till sänkta betyg och 
ovilja att gå till skolan, utan även till sämre självkänsla och psykisk ohälsa.  

Att oron är befogad förstår vi av de nära 1 600 svar vi fått på frågan varför man oroar sig. Det är 
djupt skakande läsning som visar att skolan är en tickande bomb för våra medlemmar. Så här 
kan det låta ur en orolig förälders synvinkel: 

– Så här kan det inte få fortsätta, säger Attentions ordförande i en kommentar till 
undersökningen. Huvudmän, skolledare, regering och riksdag måste nu fatta beslut 
som skapar förändring. Skolan måste skapa tillgängliga lärmiljöer för alla elever, även 
elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det vi satsar idag på våra barn 
får vi tillbaka mångdubbelt.  

Hela resultatet kan du ta del av på Attentions webbplats. 

Dags att anmäla sig till föreningskonferens i Södertälje 
Årets höjdpunkt för aktiva inom Attention närmar sig. Denna gång äger föreningskonferensen, 
tidigare kallat Ordförandeseminariet, rum i Södertälje på konferensanläggningen Skogshöjd den 
30/9-1/10. Programmet består av en blandning av information från förbundet och föreningarna, 
projektredovisningar och möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan föreningarna, se bilaga.  



 

Liksom förra året bjuder vi in föreningarna att delta i ett idétorg där erfarenheter av aktiviteter, 
projekt och satsningar som bedrivs inom Attention kan redovisas. Obs att endast föranmälda 
inslag kan tas med. 

Till seminariet bjuder vi in två representanter per förening. Förbundet betalar resor och hotellrum 
för deltagare som har mer än 1 timmes kollektivresa till Södertälje. För att resorna inte ska bli för 
dyra bör ni boka resor så snart som möjligt! Sista anmälningsdag är den 6 september.  

Anmälan Attentions föreningskonferens 30/9-1/10 

Nya föreningar på gång 
Glädjande nog fortsätter Attention att växa, både medlemsmässigt och när det gäller antalet 
föreningar. Nya föreningar är på gång i flera delar av landet. Så snart de är anslutna till 
förbundet berättar vi om det här. 

Vet du någon som är intresserad av att starta en förening? Kontakta vår föreningsombudsman 
Erdal Akbas, erdal.akbas@attention-riks.se 

Domänbyte 
Den 23 augusti kommer Attentions webbsida byta domänadress från attention-riks.se till 
attention.se. Just den dagen räknar vi med att hemsidan kommer att ligga nere, därefter hoppas 
vi att den snart ska vara uppe igen. Omdirigering från den gamla adressen sker en lång tid 
framöver. Infomaterial kommer att uppdateras löpande med den nya adressen. 

Attention Utbildnings kursprogram 
Känner du någon som behöver gå på kurs? Tipsa i så fall gärna om Attentions Utbildnings breda 
och mångfacetterade program för hösten. Kurserna riktar sig till anställda, beslutsfattare och alla 
andra som vill veta mer om barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. 

Utbildningar kombinerar teori och praktik. Föreläsarna är erfarna läkare, psykologer, 
specialpedagoger, arbetsterapeuter och personer med egna funktionsnedsättningar. Vårt 
utbildningscenter erbjuder också uppdragsutbildningar i hela landet. Kompetent personal 
förbättrar vård, skola och omsorg, därför startade vi vårt utbildningscenter för 8 år sedan. 

 

 

Kursprogram hösten 2018 

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 

 
Tjurhornsgränd 6, 121 63 Johanneshov. Tel: 08-120 488 00. www.attention-riks.se 

http://www.attention-utbildning-2.se/machform/view.php?id=125531
mailto:erdal.akbas@attention-riks.se
http://attention-utbildning-2.se/
http://www.youtube.com/user/attentionplay?feature=results_main
http://www.facebook.com/pages/Riksforbundet-Attention/150897991607979

