
 

 

Nr 2 – 24 februari 2020 

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

 

Säkra din plats på NPF-forum den 23 – 24 april 

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 

Vi gläder oss åt ett stort intresse. Alla våra 25 utställarplatser är bokade och anmälningar ökar 

från dag till dag. Redan nu har mer än 250 personer anmält sig! 

Ni som vill boka hotell där forumet äger rum, dvs. på Clarion Skanstull, bör boka så snart som 

möjligt då det finns ett begränsat antal rum tillgängliga. Alla de rum vi reserverat försvinner om 

de inte bokats 30 dagar innan mötet. Använd denna länk boka rum på Clarion 

En person per lokalförening får en gratis inträdesbiljett till forumet. Denna person ska anmäla sig 

senast den 20 mars via en separat länk, anmälanfriplats 

Dags att skicka i årsmöteshandlingarna! 

 

Våren är ju årsmötestider och som ni vet behöver vi få in era handlingar så snart de är klara och 

senast 30 april. Vi har nu fått in kompletta handlingar från drygt 10 föreningar, stort tack för det! 

De handlingar som ska lämnas in är: 

1. Årsmötesprotokoll (Underskrivet av mötesordförande, mötessekreterare, och justerare) 

2. Protokoll från det konstituerande styrelsemötet (Underskrivet av mötesordförande, 
mötessekreterare, och justerare) 

3. Verksamhetsberättelsen (Underskrivet av ordinarie ledamöter) 

https://attention-utbildning-2.se/npf-forum/
https://attention.us17.list-manage.com/track/click?u=96273e70115252b10ba5b553e&id=9bf05ddb9b&e=7e231a4c32
https://www.attention-utbildning-2.se/machform/view.php?id=156008


 

 

4. Verksamhetsplan 

5. Revisionsberättelse avseende 2017, underskriven av revisor 

6. Balansräkning 

7. Budget 

8. Resultaträkning 

9. Föreningsuppdatering 

10. Stadgan (Om den har blivit ändrad!) 

Behöver du hjälp med något av detta, kontakta Attentions kansliet medlem@attention.se eller 

ring 08-120 488 25. 

Obs - de nya krav som ställs i EU:s dataskyddsförordning (GDPR) gör att det krävs ett 

underskrivet årsmötesprotokoll för att få fortsatt åtkomst till medlemsregistret efter den 31/5. De 

som automatiskt har tillgång till registret är ordförande, kassör och medlemsansvariga. 

Ny rapport från Trots allt-projektet 

I november förra året genomförde förbundet en enkätundersökning riktad till 

föräldrar/vårdnadshavare till barn i åldrarna 4 - 12 år med trotsproblematik. Enkäten besvarades 

av 543 personer. Resultatet visar att familjerna lever under stor press.  

För familjer som har barn med trotsproblematik rymmer vardagen mycket lite tid för återhämtning. 

Där står konflikthantering och att ständigt ligga steget före högst på dagordningen. Relationer, 

arbete och fritid blir negativt påverkade av att brottas med de många utmaningar som 

trotsproblematik skapar.  

Många föräldrar tampas också med synen på sig själva som förälder – man undrar om man gör 

rätt och känner sig ofta otillräcklig, och även de som har kunskap och verktyg för barnets 

trotsproblematik känner ofta att de inte räcker till eller gör fel. Hela rapporten kan du läsa här 

Kurs- Strukturerat NPF-arbete i skolmiljö 

Onsdagen den 27 maj 2020 ordnar Attention Utbildning kursen ” Strukturerat NPF-arbete i 

skolmiljö” på Folkets hus i Göteborg. Målet med dagen är att de som jobbar i skolan och 

klassrummet ska få med sig praktiska verktyg och konkreta strategier. 

Dagen fokuserar på pedagogik som leder till ökad studiero och fungerande lärmiljöer för alla 

elever, inklusive dem med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Förutsättningarna för 

ett väl fungerande arbete i skolan ökar när all personal delar teoretisk grund och har ett 

gemensamt bemötande. Därför vänder vi oss till all personal som jobbar i skolan, lärare, 

elevhälsoteam, elevassistenter, pedagoger, specialpedagoger och rektorer (F-9). 

Mer information och anmälan finns här: Skolkurs den 27 maj i Göteborg 

Aktuellt inom intressepolitiken 

Attentions ordförande och vice ordförande har träffat Skolverket för att driva på i viktiga 

skolutvecklingsfrågor. Utgångspunkten för samtalet var den rapport förbundet tog fram i januari 

om problematisk skolfrånvaro. Vi ser denna som ett uttryck för många skolors oförmåga att 

anpassa sin verksamhet till våra barn. Frågan har länge varit en av Attentions viktigaste frågor. 

Vi har skrivit en debattartikel och bjuder också in till ett frukostmöte med beslutsfattare inom 

skolan. Läs mer här 

Ett viktigt steg framåt är i alla fall Utbildningsdepartementets förslag om att kunskap om NPF ska 

bli en obligatorisk del i lärarutbildningen för alla åldrar är efterlängtat. Det är ett krav som 

mailto:medlem@attention.se
https://issuu.com/familjelyftet/docs/trotsallt_rapport_2020_sidor
https://attention-utbildning-2.se/anmalan-2/65705/
https://attention.se/2020/01/elever-med-npf-slas-ut-ur-den-svenska-skolan/


 

  

 

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

 

Attention drivit under en mycket lång tid och vi ser de föreslagna ändringarna som ett viktigt steg i 

rätt riktning. Det är också bra att man inkluderar även barn/elever med utvecklingsrelaterade 

svårigheter som inte når upp till kriterierna för en diagnos samt att man lyfter behovet av att se 

flickornas, ibland mindre tydliga, svårigheter. Läs mer här 

Nytt projekt ”Ung Dialog” beviljat 

Riksförbundet har fått Arvsfondsmedel för ett projekt där målgruppen är unga med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som har erfarenheter av att vara placerade på 

familjehem eller HVB. Syftet med projektet är att arbeta för att barn och unga med ovanstående 

diagnoser ska bli mer delaktiga, få ett ökat inflytande och bättre livskvalité när de vårdas utanför 

hemmet. Vi vill i detta projekt arbeta nära och ge en röst till de ungdomar som har denna 

erafenhet, liksom med deras anhöriga. Vi vill också involvera utvecklingsorienterade krafter inom 

professionen för att bidra till kvalitets- och metodutveckling.  

Målet är att de metoder för ökat inflytande som introduceras ska göra att barn och ungdomar på 

institution/familjehem i högre grad blir lyssnade till samt får möjlighet att bli aktiva och 

medskapande aktörer. Projektet ska också leda till att de unga själva ska utvecklas i att stå upp 

för sig själva, vara tydliga med vad de vill och att kunna övervinna sina svårigheter. 

KIND fyller 10 år 

I år firar Karolinska Institutets kompetenscenter för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, 

KIND, 10 år med en kunskapsdag den 12 juni. Centret grundades 2010 för att möta samhällets 

utmaningar i forskning, vård, utbildning och utveckling kring individer med NPF. Program och 

annan information finner https://ki.se/kbh/kind10 

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 

 

https://attention.se/2020/02/attentions-remissvar-pa-forslaget-om-okad-kompetens-om-neuropsykiatriska-svarigheter-i-lararutbildningarna/
https://ki.se/kbh/kind10
http://www.youtube.com/user/attentionplay?feature=results_main
http://www.youtube.com/user/attentionplay?feature=results_main
http://www.facebook.com/pages/Riksforbundet-Attention/150897991607979
https://www.facebook.com/pg/AttentionRiks/fundraisers/
https://www.facebook.com/pg/AttentionRiks/fundraisers/

