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Årets Ordförandeseminarium i Malmö! 

Första helgen i oktober möttes Attention-aktiva för att informera och inspirera varandra. 130 

representanter från 54 lokalföreningar runtom i landet deltog under två intensiva och inspirerande 

dagar. I deltagarnas mappar låg bland annat Attentions nya intressepolitiska handlingsprogram 

och etiska riktlinjer. Båda materialen finns på webben: 

Intressepolitiskt program 

Etiska riktlinjer 

Materialen går också att beställa från kontoret via e-post till lovisa.schiller@attention-riks.se 

Deltagarna fick också förbundets kampanjkassar - en tygpåse fylld med Attentions skolrelaterade 

material. Under kampanjveckorna i oktober uppmanas föreningarna att uppvakta rektorer, 

skolpersonal eller skolpolitiker och överlämnar kassarna. Kassarna hade strykande åtgång och 

fler har skickats ut till föreningarna i efterhand. 

Seminariet avslutades med att Attention Nynäshamn hälsade alla välkomna till nästa år 

seminarium, som hålls den 1-2 oktober 2016. Nynäshamn är en riktig skärgårdskommun med 

närhet till havet och mer än 1 800 öar. Från Stockholms central tar det en dryg timme dit med 

tåg.  

NPF-forum på Kistamässan den 19-20 maj 

Programmet för nästa års NPF-forum är nu klart, se länk nedan. Konferensens tema är ”Struktur 

och stöd för personer med NPF”. Vi har skapat programmet tillsammans med 11 partners, som 

också kommer att synas i mässans utställningshall. Just nu bearbetar vi möjliga utställare, vi har 

redan 15 bokade platser, men fler behövs. Har du tips på någon du gärna skulle se som 

utställare, kontakta Sara Wikberg på förbundskansliet tel. 08-120 488 16. 

Mer information om de deltagarvillkor som gäller för er i föreningarna kommer i nästa nummer av 

Attention-Nytt. 

 

 

Läs mer om NPF-forum maj 2016 

Ny skolenkät 

Riksförbundet Attention gör vartannat år en skolenkät där vi frågar föräldrar till barn med NPF hur 

de upplever skolan. Är du en av dessa föräldrar? Syftet med enkäten är att ge Attention kunskap 

om hur föräldrar upplever att barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan 

och hur det påverkar familjen.  
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Resultatet av enkäten kommer att presenteras i Attentions medlemstidning, på konferenser, 

möten och på hemsidan. Enkäten är också en del av skolkampanjen ”Eleven är inte problemet” 

som riksförbundet och våra lokala föreningar bedriver v 43 och 44. 

Sista svarsdag på enkäten är den 18 oktober. Har du frågor om enkäten kan du kontakta 

Attentions kansli på tfn 08-120 488 00 eller kansliet@attention-riks.se 

Länk till enkäten: Attentions skolenkät  

Gillbergsdagen den 26 november 

Den 26 november föreläser professor Christopher Gillberg en heldag och tar upp vikten av tidig 

upptäckt och tidiga insatser vad gäller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar på ABF-huset i 

Stockholm.  

Gillberg kommer att utgå från begreppet ”Essence” (Early symptomatic syndromes eliciting) och 

redogör för den senaste forskningen om de vanligaste neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningarna. Dagen avslutas med att Attentions medlem Josef Nordin spelar och 

sjunger samt berättar om sina egna livserfarenheter av att leva med Aspergers syndrom. 

Mer information och anmälan 

Egen styrkas studiecirkelhandledning 

Föräldrastödsprojektet Egen styrka har tagit fram en studiecirkelhandledning som riktar sig till 

ledare som vill starta en cirkel för föräldrar till barn med Aspergers syndrom. Syftet med dessa 

cirklar är att minska stressen hos de berörda föräldrarna samt bidra till att ge verktyg för att 

hantera och förstå både sitt barns och sina egna reaktioner. 
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