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Dags att anmäla er friplats till NPF-forum
Nu är den speciella länk där ni ska anmäla den representant från er förening där förbundet står
för resa, konferensavgift och vid behov hotell (max 2 nätter). Obs, detta avser endast en person.
Hotellkostnaden för uppgå till högst 1400 kr/natt.
Anmälan föreningsrepresentant NPF-forum
Alla andra ska anmäla sig via den länk som ligger på förbundets hemsida,

Förslag till skolplattform för Attention
För att förtydliga hur Attention arbetar för en bättre skola har förbundsstyrelsen beslutat att
utarbeta en skolplattform. I plattformen lyfter bland annat fram betydelsen av att möta varje elev
utifrån dennes individuella förutsättningar och behovet av kompetensutveckling hos skolans
personal.
Skolfrågor har alltid varit viktigt i Attention och styrelsen vill därför få era synpunkter på förslaget,
som bifogas. Svar ska vara kansliet till handa senast den 3 februari.

Skolenkäten
Attention genomförde under november en enkätundersökning riktad till vårdnadshavare med
barn med NPF i skolåldern. Gensvaret var enormt, drygt 2000 personer svarade på enkäten.
Resultatet visar att skolan, trots vad den nya skollagen säger, inte klarar att möta de berörda
elevernas behov. Av de tillfrågade anser drygt 90 % att deras barn har behov av särskilt stöd för
att klara undervisningsmålen, men att det oftast inte ges på rätt sätt, eller helt uteblir.
De konsekvenser som det bristande stödet får för eleverna är


Tvungen att byta skola (23 %)



Mobbning (26 %)



Sänkt betyg (40 %)



Brister i läs- och skrivförmåga (43 %)



Eftersläpning i andra ämnen (62 %)



Eleven vill inte gå till skolan (51 %)



Måste använda mer tid för läxläsning (47 %)

Sammantaget ger detta bilden av att bristen på stöd, och bristen på rätt stöd, leder till en svår
skolgång för många elever. Attentions kommentarer:
– Tyvärr ser vi endast en marginell förbättring jämfört med vår enkät för två år sedan, säger
Attentions ordförande Anki Sandberg. Föräldrarna får kämpa oerhört hårt för att skolgången ska
fungera för dessa elever. Följderna blir nedsatt arbetskapacitet och försämrad hälsa för deras
egen del. Hela undersökningen kommer att finnas på www.attention-riks.se inom någon vecka.

Webbenkät om ekonomi
Attention genomför just nu en ny enkät som vänder sig till de som tycker att det är svårt att få
överblick över sin privatekonomi (betala räkningar, planera så att pengarna räcker, motstå
impulsköp, ansöka om stöd, etc.). Syftet med enkäten är att ge Attention och de vi samarbetar
med kunskap om vilket stöd personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar efterfrågar
när det gäller privatekonomiska frågor. Sista svarsdag är den 24 januari.
Länk till enkäten.

Till ekonomienkäten
Läs mer här om Attentions satsning på ekonomifrågor.

Unga interners liv blir utställning
Arvfonden har beviljat Arbetets museum närmare två miljoner kronor för utställningsprojektet Ung
i fängelse. Ungas väg till kriminalitet, mötet med kriminalvården, synen på sig själva som unga
vuxna och vägen till arbete kommer att lyftas fram. Bakom projektet står även Kriminalvården
och Riksförbundet Attention. Syftet med projektet är att lyfta fram unga kriminellas berättelser.
I projektet kommer de unga intagna på anstalten i Luleå ansvara för innehåll och form för
utställningen. Utställningen ska gå på turné runt om i Sverige. På varje utställningsort kommer
minst en tidigare ung intagen att anställas för visningsverksamheten. Målet är att de unga som
ingår i projektet ska få ökad självkänsla, känna social gemenskap och bli motiverade att ta egna
initiativ till att gå ut i arbetslivet. Utställningen ska öppnas 24 januari 2015 på Arbetets museum i
Norrköping.
Den 21 mars ordnar Attention en inspirationsdag för föreningar med besöksverksamhet på
Arbetets museum. En särskild inbjudan kommer att gå ut till berörda föreningar. Läs mer på:
Ung i fängelse på Arvsfondsbloggen

Mer att läsa
Kalendarium 2014
Attention på Facebook
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