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

Ny förening i Lerum 

Nu kan vi hälsa ännu en förening välkommen i Attentionfamiljen. På senaste styrelsemötet 

beslutade förbundsstyrelsen att ansluta Attention Lerum till Riksförbundet, som därmed blir 

den åttonde föreningen i Västra Götaland.  

Planering inför förbundsstämman den 20-21 maj 

Styrelsen är nu intensivt sysselsatt med stämmoförberedelser. Det rör sig om 

verksamhetsberättelsen, verksamhetsplan och budget, stadgejustering, motioner m.m. 

Handlingarna kommer att färdigställas på nästa styrelsemöte den 25 mars och skickas ut till 

ombuden den 18 april. 

Varje lokalförening har rätt till 1 ombud. Ett medlemsantal över 300 medlemmar per den 31/12 

ger 2 ombud och fler än 500 medlemmar ger 3 ombud. Anmälan av ombud gör du via 

nedanstående länk.  

Sista anmälningsdag är den 9 april. 

Anmälan ombud till stämman 

Stort gensvar på Attentions lokalföreningsenkät 

Vi gläder oss åt den stora responsen på den enkät vi skickade till er i föreningarna. Vi har fått 

svar från nästan er alla. Vi bearbetar nu svaren och återkommer med resultatet i ett kommande 

nummer av Attention-Nytt. 

Intresserad av Attentions besöksverksamhet på anstalt? 

Några av våra lokalföreningar bedriver besöksverksamhet på fängelseanstalter. Under besöken 

informerar vi om NPF, främst ADHD, och om vilket stöd som finns att få efter frigivning.  

Personerna som besöker fängelserna har ofta själva en NPF-diagnos och fungerar som levande 

exempel på att det finns många möjligheter i livet, trots eller kanske till och med på grund av att 

man har NPF. 

Läs mer om hur verksamheten går till och vilka ramar och regler som gäller. 

Attentions besöksverksamhet 

Attentions svar på gymnasieutredninge 

Attention har besvarat remissen ”En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska 

påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning” (SOU 2016:77). Vi finner flera bra förslag från 

http://attention-utbildning-2.se/machform/view.php?id=59685
http://attention-riks.se/besoksverksamhet/
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utredningen, men också förslag som handlar om ökade krav såsom krav på föräldramedverkan. 

Vi ställer oss frågande till om det är rätt väg att gå för att nå de elever som faller ifrån.  

Attention hade hellre sett ett ökat fokus på hur en tillgänglig lärmiljö skapas där alla får 

förutsättningar att lyckas. Där ett medvetet ledarskap, både från rektor och skolchef, är viktiga 

delar i skapandet av hållbara lösningar där kompetensutveckling och tydliga samarbetsstrukturer 

mellan skolans personal och mellan skolan och externa aktörer, blir självklarheter. I vårt eget 

nyligen avslutade projekt Min skola ser vi att bara en ökad dialog med eleven kan lösa många 

svårigheter. 

Alla våda remissvar kan du läsa här 

Skapa en tillgänglig lärmiljö för vuxna med AST 

Skriften ”Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med autismspektrumtillstånd som utges 

av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har nu uppdaterats och finns tillgänglig på 
SPSM:s webbplats 

Bilaga med och om barn från projektet ”Barns röst” 

Attention nya bilaga om att vara barn med NPF och om vilka rättigheter inom vården har blivit 

mycket populär. Gör som andra som arbetar med barn, beställ den i vår webbutik. 

  

Visa Vägar-konferens den 10 maj 

Om du är nyfiken på det utvecklingsarbete som pågår inom psykiatrin, ta chansen och kom till 

NSPH:s konferens Visa Vägar den 10 maj, program bifogas. 

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 
 

 

http://attention-riks.se/remissvar/
https://webbshop.spsm.se/att-gora-studiesituationen-tillganglig-for-vuxna-med-autismspektrumtillstand/
http://www.youtube.com/user/attentionplay?feature=results_main
http://www.facebook.com/pages/Riksforbundet-Attention/150897991607979

