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Sprid brevet till alla som är aktiva i er förening och ta upp det som ni berörs av på era möten! 

Problematisk skolfrånvaro 
Förre veckan sändes Kalla Faktas program om problematisk skolfrånvaro. Redaktionen har gjort 
en egen undersökning som visar att 5 500 elever inte går till skolan alls. För några år sedan gav 
Skolinspektionen ut en rapport som visade att 20 000 elever hade en ogiltig frånvaro som innebär 
en risk för skolmisslyckande och framtida utanförskap. Vi vet att många av dessa har någon 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

Det innebär att tusentals barn slås ut ur den skola som ska vara till för alla. Mörkertalet är stort 
och vi befarar att ännu fler är drabbade. Debatten har sedan dess varit livlig. Attention tar denna 
fråga på största allvar och har deltagit aktivt i debatten, se länkar nedan. Flera av våra lokala 
föreningar har också passat på att ifrågasätta sina egna kommuners insatser till dessa barn. 

Kalla Fakta om skolfrånvaro 

Attentions debattklar om skolan 

SPSM:s frukostmöte 
Den 6 december höll Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) ett frukostseminarium med 
fokus på utveckling av stödet för elever med adhd. Efter en introduktion fördes ett panelsamtal, 
som leddes av generaldirektör Fredrik Malmberg. I samtalet deltog Attentions ordförande Anki 
Sandberg och en rad experter. 

Ta del av seminariet här 

Kämpa inte ensam – med NPF i skolan 
Som vi många gånger påpekat kämpar tusentals elever och föräldrar med att försöka få till en 
vettig skolgång. Många kämpar ensamma. Det vill vi i Attention ändra på. Genom att informera 
om rättigheter, trycka på hos myndigheter och politiker men också genom att skapa mötesplatser 
och erbjuda möjligheter till organisering. 

För dig som har svårt att få skolan att fungera har vi sammanställt några råd och tips om 
kontakterna med skolan. på vår webbplats.  

Mer information hittar du här 

Gåvor via Facebook 
Vi är godkända för FB-gåvor och insamlingarna har nu glädjande nog börjat ta fart: Länk till 
gåvosidan 
 

https://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/5-500-barn-g%C3%A5r-inte-till-skolan-vi-befarar-att-sifforna-%C3%A4r-i-underkant-11955904
https://attention.se/debatt/
https://www.youtube.com/watch?v=KA9y1U13Bhc&app=desktop
https://attention.se/2018/12/kampa-inte-ensam-med-npf-i-skolan/
https://www.facebook.com/pg/AttentionRiks/fundraisers/
https://www.facebook.com/pg/AttentionRiks/fundraisers/
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Högskoleprov bör anpassas för fler målgrupper  
Attention har tillsammans med Autism- och Aspergerförbundet, Dyslexiförbundet och 
Afasiförbundet/Talknuten skrivit till Universitets- och högskolerådet (UHR) med anledning av att 
de beslutat att inte gå vidare med anpassning av högskoleprovet för fler grupper. Vi anser att 
UHR:s beslut strider mot grundläggande rättigheter för personer med funktionsnedsättning och är 
diskriminerande.  

För många av dem vi representerar är högskoleprovet en viktig möjlighet att få tillträde till en 
utbildning. Personer med funktionsnedsättning har oftare än andra en ofullständig skolgång 
bakom sig, och att finner det oacceptabelt att myndigheten nu stänger dörren för den ibland enda 
chansen de har.  

Attention föreläste om ADHD, utsatthet och kriminalitet på MR-dagarna 
Det var fullsatt när Attention föreläste om ADHD, utsatthet och kriminalitet under MR-dagarna på 
Stockholmsmässan. Omtanke, branschtidningen för vård och omsorg, fanns på plats och skrev 
ett 5-sidors reportage som publicerades i det senaste numret som kan läsas här (s. 20-24).  

På MR-dagarna deltog också Attention i en paneldebatt om fasthållning av utåtagerande elever 
arrangerad av Barn- och elevombudet (BEO). Läs mer om Attentions medverkan på vår 
webbplats: vi-måste-upptäcka-adhd-tidigare 

Kunskapsstöd om behandling vid spelmissbruk 
Från den 1 januari år är alla landsting och kommuner enligt lag skyldiga att erbjuda hjälp till de 
som behöver stöd, vård och behandling för sitt spelberoende. Nu har Socialstyrelsen tagit fram 
ett kunskapsstöd med sex rekommendationer för behandling av personer med spelmissbruk. 
Syftet är att de ska leda till en mer jämlik vård och omsorg. 

Behandling av spelmissbruk och spelberoende 

Attention önskar sig av tomten  
Hjälp gärna till att sprida vårt jul-inlägg på Facebook som handlar om vad Attention önskar 
sig av tomten 
https://www.facebook.com/AttentionRiks/videos/330077680915021/?t=6  

God Jul & Gott Nytt År 
Året är på väg mot sitt slut och vi vill tacka alla som bidragit med olika insatser. Kansliets växel 
kommer att vara stängd vecka 52 och vecka 1. Den 8 januari är vi tillbaks som vanligt. 

 

 

 
 

https://www.e-magin.se/paper/kbdfn184/paper/1#/paper/kbdfn184/16
https://attention.se/2018/11/vi-maste-upptacka-adhd-tidigare/
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2018/2018-12-5/Sidor/default.aspx?utm_campaign=nyhetsbrev041218&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://www.facebook.com/AttentionRiks/videos/330077680915021/?t=6

