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Kampanjen som ledde till medlemsökning 
Den 2 november passerade Attention gränsen 15 000 medlemmar. I skrivande stund är vi hela 
15 150 medlemmar. Med andra ord en rejäl ökning på kort tid. Vi uppfattar att det till stor del 
beror på Attentions skolkampanj ”Eleven är inte problemet”, som pågick mellan den 19-30/10 och 
blev en succé på många olika sätt. Lokalföreningarna klev in med stort engagemang i den lokala 
spridningen av skolkassen. Kampanjsidan och Attentions Facebook-sida var glödhet under 
kampanjen och de inlägg som publicerades delades som aldrig förr. Förbundet fick till ett möte 
med utbildningsminister Gustav Fridolin, som uppskattade sin skolkasse.  

 
Alla 1000 skolkassar som tagits fram inför kampanjen gick åt. Under taggen 
#elevenärinteproblemet vällde det - via de sociala medierna - in foton på överlämningar av 
kassarna utifrån landet. Under kampanjens gång visade både lärare och föräldrar intresse för 
skolkassen. Därför trycker Attention under november upp fler kassar och lägger upp dem för 
försäljning i webbutiken.  

Bra jobbat alla som varit med! 

Enkät ADHD på jobbet 
Just nu arbetar vi på Attention med projektet ”ADHD på jobbet” och en av de första aktiviteterna i 
projektet är en enkät. Syftet med enkäten är att ge oss kunskap om hur personer med 
ADHD/ADD upplever sitt arbetsliv. I enkäten fokuserar vi på diagnosrelaterade styrkor och 
svårigheter samt självhjälp och strategier. Resultatet kommer att presenteras inom Attentions 
verksamhet och projektets egen webbsida. Enkäten består av tre delar, en del med 
bakgrundsfrågor, en om diagnosrelaterade svårigheter och styrkor samt en del kring självhjälp 
och strategier.  

Sista svarsdag är den 7 december. Har du frågor kring enkäten, kontakta projektledare Maria 
Peterson på maria.petersson@attention-riks.se eller 08-120 488 23. Läs mer om projektet på 
Attentions hemsida här. 

Länk till enkäten: Enkät ADHD på jobbet  

Vägar till jobbs studiecirkel 
Attentions projekt Vägar till jobb har tagit fram ett studiecirkelmaterial som riktar sig till 
arbetssökande personer med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det användas inom våra 
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lokalföreningar, där man bjuder in medlemmar att delta eller där grupper redan finns och man 
behöver ett material på temat arbete, exempelvis inom en daglig verksamhet.  

Syftet med studiecirkeln är att deltagarna skall få ta del av varandras erfarenheter och få verktyg 
för att fokusera på hur man kan se sin funktionsnedsättning som en tillgång i arbetsrelaterade 
situationer. 

Till studiematerialet NPF och arbete 

NPF-forum på Kistamässan den 19-20 maj 2016 
Planeringen inför NPF-forum 2016 är i full gång och vi fortsätter att boka in utställare. Vi har i 
dagsläget ca 25 bokade platser, men vill ha många fler. Har du tips på någon du gärna skulle se 
som utställare, kontakta Sara Wikberg på förbundskansliet tel. 08-120 488 22. 

Lokalföreningarna får skicka en person helt kostnadsfritt till forumet. Deltagaravgift, boende och 
resa ingår i detta (boende och resa bokas enskilt, läs mer på vår hemsida). Varje lokalförening 
får också två friplatser och behöver då inte betala deltagaravgiften för dessa. För övriga 
deltagare från lokalföreningen, utöver dessa tre, gäller medlemspriserna.  

Inbjudan till er i lokalföreningarna och övriga konferensdeltagare kommer att gå ut i slutet av 
november men ni kan anmäla er redan nu.  

För att komma till anmälningsformulär för lokalföreningens tre friplatser 
Klicka här >> 

För att komma till anmälningsformulär för betalande deltagare från lokalföreningen 
Klicka här >> 

Läs mer om NPF-forum maj 2016 

Vårens studiecirklar 
Förbundets satsning på studiecirklar fortsätter. Vi kan subventionera Attentions föräldracirkel och 
NPF och arbete med studiematerial och 2 000 kr.  

Kontakta ert studieförbund och rådgör hur man kan finansiera cirklarna därutöver. 

En förutsättning för att få bidrag är att cirklarna beslutas i föreningens styrelse, skicka 
protokollsutdrag till förbundet, och därefter anmäls till aktuellt studieförbund där de också kan 
hjälpa till med att rekrytera cirkelledare. Hör av er till birgitta.engholm@attention-riks.se före den 
1 december om ni har beslutat att starta en cirkel i vår.  

Attention Play på YouTube 
Attention har samlat de filmer vi tagit fram i våra projekt på YouTube, se länk nedan. De flesta 
filmerna är relativt korta och kan användas fritt t.ex. som inledning på ett möte. 

Attention Play - vår kanal på YouTube 

Attention på Facebook 
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