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

Attentions föreningar samlas i Södertälje 

Snart möts företrädare för Riksförbundet och Attentions lokala föreningar till årets höjdpunkt – 

vår föreningskonferens, tidigare kallad Ordförandeseminariet. Årets möte äger rum i Södertälje 

och samlar ca 120 personer. Precis som förra året ordnar vi ett idétorg där erfarenheter av 

aktiviteter, projekt och satsningar som bedrivs inom Attention kommer att redovisas. Seminariet 

blir också startskottet för höstens satsning på idrott. 

Byte av medlemsregister 

Förbundsstyrelsen har beslutat att byta leverantör för vårt medlemsregister. Vi lämnar således i 

och med årsskiftet Föreningssupport och kommer därefter att köpa tjänsten av företaget 

Groupcare. Övergången kommer att ge oss ett mer flexibelt och användarvänligt 

medlemsregister. Det nya registret kommer att innehålla flera funktioner än dagens. Bland annat 

kommer vi att enklare kunna skicka ut nyhetsbrev och hantera våra externa evenemang. När 

systemet väl är i  drift kommer det spara både tid och pengar samtidigt som funktionaliteten 

ökar. 

Mer information hur detta påverkar våra lokala föreningar kommer att lämnas i god tid före bytet. 

Nästa års NPF-forum 

Nästa NPF-forum hålls den 3-4 maj på Kistamässan i Stockholm. Programmet är under 

utarbetande och kommer att presenteras i slutet av denna månad. Liksom förra forumet planerar 

vi också för en stor utställning i anslutning till föreläsningarna.  

Aktuella konferenser 

NSPH, SKL, Nka och Studieförbundet Vuxenskolan inbjuder till en inspirationsdag den 20 

oktober 2017 om stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Konferensen äger rum på 

Scandic Alvik i stockholm. Program med länk till anmälan finns här: 

Anmälan inspirationsdag om anhörigstöd 

Koll på nätet – nytt utbildningsmaterial för lärare och elever 

Idag vet vi att barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser (NPF) som ADHD, 

autismspektrum och Tourettes är mer utsatta på nätet där de t ex mobbas dubbelt så ofta som 

jämnåriga utan diagnos. Men det finns också positiva sidor av nätanvändningen; många får den 

vägen nya vänner. 

Attentions projekt Nätkoll arbetar för att stärka ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser så 

att de ska känna sig trygga på nätet. De ska känna till risker och möjligheter och kunna hitta 

egna strategier för hur de använder nätet på ett bra sätt.  

http://www.nsph.se/konferenser/inspirationsdag-om-anhorigstod-2/


 

Nätkoll har tagit fram utbildningsmaterialet ”Koll på nätet” som riktar sig till både elever och 

lärare. Mer information hittar du här 

Funktionsrättsperspektiv saknas i skolkommissionens utredning 

Attention har lämnat remissvar på skolkommissionens utredning ”Samling för skolan. Nationell 

strategi för kunskap och likvärdighet”.  

Vi tycker att flera av förslagen är bra, men saknar i stort funktionsrättsperspektivet. Det är 

anmärkningsvärt tycker Attention, som anser att skolkommissionen i större utsträckning borde 

ha haft fokus på de grupper som möter svårigheter i skolan och som inte klarar målen. Bland de 

elever som inte når kunskapskraven för grundskolans ämnen finns en överrepresentation av elever 

med funktionsnedsättning. 

– Vi vill att de elever vi representerar ska få de bästa förutsättningarna, men det kräver att 

insatserna för dessa analyseras och utvärderas. Då behöver det stå klart att skolans huvudmän 

ska följa upp skolsituationen för elever med funktionsnedsättning  Vi vet också att personer med 

funktionsnedsättning har en lägre sysselsättningsgrad och löper högre risk att hamna i psykisk 

ohälsa som följd, säger Annica Nilsson, intressepolitisk ombudsman på Riksförbundet Attention. 

Ta del av vårt remissvar här 

Lyft våra skolenkäter i ert lokala påverkansarbete 

Riksförbundet Attention har under det senaste halvåret genomfört två skolenkäter bland er 

medlemmar, både med alarmerande och viktiga resultat. 

Med dessa färska enkätrapporter som grund hoppas vi kunna stödja våra lokalföreningar i det 

egna påverkansarbetet för att göra skolan bättre för våra elever med NPF. Vi uppmanar er att 

använda enkätresultaten för att påverka skolsituationen i era kommuner! 

Skolrapporten ”Det finns så mycket kunskap om NPF, kan inte begripa varför den inte når ut till 

skolorna.” – en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i 

skolan och hur det påverkar familjen, finns här. 

Rapporten om oro inför skolstart, finns här. 

Tips på hur man kan jobba lokalt för att påverka i skolfrågan 

För de föreningar som redan bedriver eller planerar att arbeta intressepolitiskt för att förbättra 

skolan, har vår ombudsman Annica Nilsson ställt samman en lista med tips, se bilaga.  

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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https://www.youtube.com/watch?v=VmdBK6A1NNA
http://attention.se/2017/09/funktionsratts-perspektiv-saknas-skolkommissionens-utredning/
http://attention.se/2017/07/varfor-nar-inte-npf-kunskapen-ut-skolorna-enkatrapport-fran-attention/
http://attention.se/2017/08/skolstarten-skapar-stor-oro-elever-med-adhd-och-autism/
http://www.youtube.com/user/attentionplay?feature=results_main
http://www.facebook.com/pages/Riksforbundet-Attention/150897991607979

