
Nr 7 – 16 augusti 2018 
Sprid brevet till alla som är aktiva i er förening och ta upp det som ni berörs av på era möten! 

Dags att anmäla sig till Attentions föreningskonferens i Växjö 29-30 september 
Årets höjdpunkt för aktiva inom Attention närmar sig med stormsteg. Denna gång äger 
föreningskonferensen rum i Växjö på konserthuset den 29/9-30/9. På fredagen kl. 19.30 finns 
möjlighet att till självkostnadspris inta en buffé. Konferensen startar på lördagen kl. 10.00 och 
avslutas på söndagen kl. 12.00. Programmet består av en blandning av information från 
förbundet och föreningarna, projektredovisningar och möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan 
föreningarna.  

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. 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 konferensanläggningen. För att resorna 
inte ska bli för dyra bör ni boka resor så snart som möjligt! Sista anmälningsdag är den 7 
september.  

Anmälan till Föreningskonferens 2018 sker via att du loggar in på din medlemssida och i menyn 
till vänster hittar du rubriken kommande evenemang. Programmet till konferensen hittar du här.  

Påminnelse medlemsavgiften 
I denna vecka har det gått ut ytterligare en påminnelse om att det är hög tid att betala årets 
medlemsavgift. De medlemmar som inte har betalat den 1/9 kommer att avregistreras. Hjälp oss 
gärna med egna utskick för att få så många som möjligt att vilja fortsätta att vara medlemmar i 
Attention. Eventuella frågor besvaras av kansliet, mejl kansliet@attention.se eller 08-120 488 00. 

Riksförbundet startar projektet Familjelyftet 
Som vi tidigare berättat om har Riksförbundet fått medel för att starta ett 3-årigt projekt vars mål 
är att stärka föräldrar med egen neuropsykiatrisk diagnos i deras föräldraskap och möten med 
socialtjänsten. Projektet ska bland annat: 

• Lyfta dessa medlemmars röster, visa hur man kan använda sina egna erfarenheter för att 
skapa positiva förändringar, informera om deras rättigheter och ta fram verktyg som ger 
förutsättningar för bra möten.  

• föra fram föräldrarnas erfarenheter och synpunkter på förbättringsbehov när det gäller 
socialtjänstens sätt att fungera för våra familjer.  

• genom metodstöd bidra till en mer tillgänglig socialtjänst vars insatser präglas av 
delaktighet, kvalitet, rättvisa och likabehandling för våra målgrupper. 
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För mer information, kontakta vår nyanställda projektledare Elisabeth Gunnars, 
elisabeth.gunnars@attention.se 

Fler nya på kansliet  
Ewa Briding har anställts som ekonom och Aminata Grut som webbmaster på riksförbundets 
kansli.  

Attentions remissvar 
Attention svarar regelbundet på remisser som berör våra medlemmar. Före sommarstängningen 
lämnade vi synpunkter på följande frågor. 

Om behörighet att undervisa i specialskolan 
För att vara behörig att undervisa elever som har mer än en funktionsnedsättning i specialskolan 
behöver läraren idag ha två eller flera specialiseringar inom speciallärarutbildningen. Tyvärr har 
extremt få lärare dessa dubbla kompetenser, vilket innebär enligt att det är mycket svårt att tills 
vidareanställa behöriga lärare för att undervisa dessa elever. 

Därför har regeringen i promemorian ”Om behörighet att undervisa i specialskolan” föreslagit att 
fler ska bli behöriga i specialskolan. Attention har tillstyrkt förslaget, men vi påpekar att det är 
viktigt att det måste finnas goda möjligheter till kompetensutveckling. Läs hela svaret här 

Om lärares och rektorers professionella utveckling” SOU 2018:17  
Attention tillstyrker och välkomnar förslaget om ett professionsprogram som inkluderar löpande 
kompetensutveckling för lärare och rektorer. Men vi har i vårt remissvar betonat nödvändigheten 
av att ett sådant innehåller fortbildning inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, 
bemötande, anpassningar och stöd. Det är ett faktum att många elever med NPF möter stora 
svårigheter i skolan. De är överrepresenterade bland elever med omfattande skolfrånvaro och 
elever som inte når kunskapskraven för grundskolans ämnen. Läs hela svaret här 

Attention i media 
I mitten av maj debatterade vår ombudsman Annica Nilsson och Stefan Wehlin, vid 
polisutbildningen, i P1 Morgon antagningen till polisutbildningen, lyssna här 

I juli uppmärksammade vi tillsammans med andra debattörer inom funktionshinderrörelsen inom 
att idrottslektionerna i skolan måste få en universell utformning och ett tydligt elevperspektiv om 
de ska fungera även för elever med olika typer av funktionsnedsättningar. Artikeln publicerades i 
Dagens Samhälle och kan läsas i sin helhet här 

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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