Nr 1 – 22 januari 2020
Sprid brevet till alla som är aktiva i er förening och ta upp det som ni berörs av på era möten!

Hotellbokning under NPF-forum den 23 – 24 april
Ni som vill boka hotell där forumet äger rum, dvs. på Clarion Skanstull, gör bäst i att boka så
snart som möjligt då det samtidigt pågår en byggmässa med stor publik. Boka via hotellets
bokningssida

Ni som vill boka hotell där forumet äger rum, dvs på Clarion Skanstull, gör bäst i att boka så
snart som möjligt då det samtidigt pågår en byggmässa i stan som drar stor publik. Boka via
denna länk Hotellbokning Clarion-Skanstull Attention NPF-forum
Observer att hälften av de rum vi reserverat försvinner om de inte bokats 60 dagar innan och
100 % av rummen försvinner 30 dagar innan. NPF-forum är Attentions stora mötesplats för alla
som är engagerade i våra frågor. All information om program, anmälan och medverkande har vi
samlat här NPF-forum 2020
En person per lokalförening får en gratis inträdesbiljett till forumet. Denna person ska anmäla sig
senast den 20 mars via en separat länk, anmälanfriplats

Attention växer igen
Efter de prövningar som bytet av medlemsregister innebar och som orsakade oss ett stort
medlemstapp växer förbundet nu igen. Förr året hade Attention vid årsskiftet 14 287. Vid samma
tidpunkt i år var vi 14 477 medlemmar.

Avisering av medlemsavgifter 2020
I nästa vecka kommer medlemsavierna för 2020 att skickas ut till våra medlemmar. De kommer
att skickas postalt i ett separat brev och kansliet jobbar nu intensivt för att allt ska fungera bättre
denna gång. Medlemmarna kommer fortfarande kunna logga in på sin medlemssida och betala
sin medlemsavgift om de så önskar.
Vi får besök av Groupcare, företaget som ansvarar för registret, kommer att finnas på plats när
utskicket går iväg.

Medlemsregistret uppdaterat
Strax före jul uppdaterades medlemsregistret till en ny version (19-2). Några nya funktioner,
förändringar och förbättringar är därmed på plats:
-

Registrering av familjemedlem samtidigt som nyanmälan av huvudmedlem. Befintliga
medlemmar som vill lägga till familjemedlemmar får fortsatt mejla till
medlem@attention.se

-

Mailutskick kan göras direkt från Membersite, olika urval är möjligt.

-

Accept av villkor – första gången ni loggar in i den nya versionen så behöver ni acceptera
dessa för att komma in i systemet. Detta lagras sedan digitalt i er profil.

-

Postnummer och postadress står i en separat kolumn i medlemslistan

-

Möjlighet att skapa och bjuda in till enklare evenemang. I dagsläget är det ordförande,
kassör och medlemsansvarig som kan göra detta. Vill ni att någon annan i föreningen ska
ha access, mejla oss så lägger vi till rollen evenemangsansvarig.

-

Gåvofunktion – engångsbelopp.

Vi håller i skrivande stund på att testa utskick – och evenemangsfunktionen live så allt kanske
inte fungerar till 100 % ännu. Men kommer att göra inom kort. Hör av er till medlem@attention.se
om ni har frågor.

Riksförbundets möten
Här finner du information om interna möten inom förbundet samt handlingarna från förra
förbundsstämman, inkl. stämmoprotokollet:
https://attention.se/lokalt/kalendarium/

Problematisk skolfrånvaro
Riksförbundet Attention genomförde under december en enkätundersökning riktad till
vårdnadshavare till barn med NPF som under det senaste året, varit frånvarande 10–20 procent
eller mer av skoltiden under minst en månad. Gensvaret var stort, mer än 2100 personer
svarade på våra frågor.
Här anges några av enkätresultaten:
-

85 procent uppgav att barnet har/har haft en frånvaro på 20–30 procent eller mer. 24
procent uppger att barnet har/har haft en frånvaro på mer än 50 procent samt att drygt tre
av tio (31 procent) uppger att barnet har/har haft en sammanhängande frånvaro från en
månad till mer än ett halvår.

-

96 procent har svarat att den angivna frånvaron pågått i två månader eller mer. För 66
procent har frånvaron pågått i ungefär ett år eller mer. Majoriteten (54 procent) har svarat
att den pågått i längre än ett år.

-

Knappt två procent svarar att skolan vidtagit åtgärder för att barnet ska öka
närvaron/återgå till skolan och att problemet med frånvaro löstes, 22 procent att skolan
vidtagit åtgärder och att det förbättrat närvaron. Drygt hälften har svarat att skolan vidtagit
åtgärder men att det inte har ökat närvaron. 22 procent svarar att skolan inte har vidtagit
några åtgärder.

Frågan är oerhört angelägen för Attention. Vi har skrivit en debattartikel och bjuder också in till
ett frukostmöte med beslutsfattare inom skolan. Läs mer här

Ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter i lärarutbildningen
För att bättre kunna möta behoven hos barn och elever med neuropsykiatriska svårigheter
föreslår nu regeringen förändrade krav i förskollärar-, grundskollärar-, ämneslärar- och

yrkeslärarexamen i syfte att säkerställa studenternas kompetens i fråga om neuropsykiatriska
svårigheter. Ta del av förslaget på regeringen.se

Arbetsförmedlingen diskriminerar personer med kognitiva svårigheter
Otillgängliga regler för hur arbetssökande ska rapportera sina aktiviteter till Arbetsförmedlingen
diskriminerar personer med NPF. Det kan leda till indragen försörjning, vilket är orimligt. Dessa
regler måste ses över, skriver representanter från Attention i en debattartikel som publicerades i
december. Vi efterfrågar mer stöd, inte straff. Läs hela artikeln här

Öppen utfrågning om psykisk hälsa i ett Agenda 2030-perspektiv
Torsdag den 23/1 kl. 9.00 – 12.00 ordnas en öppen utfrågning och Psykisk Hälsa. Seminariet kan
följas på plats eller ses via riksdagens webb-tv. Länk till tv och programmet finns här

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

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

Koll på det som händer via Facebook
Ett bra sätt att följa vårt arbete är att ta del av Attentions sida på Facebook:
Attention på Facebook

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

Tjurhornsgränd 6, 121 63 Johanneshov. Tel: 08-120 488 00. www.attention-riks.se

