Projektet Vägen tillbaka
Vägen tillbaka – från skolfrånvaro till skolnärvaro är ett arvsfondsprojekt som pågår mellan 2022 och 2025. Syftet är att tillsammans
med unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och
skolfrånvaro, och deras anhöriga, identifiera behov och önskemål för
att nå förändring.

Metoder och aktiviteter

Målet är att stärka familjer genom möten och aktiviteter för igenkänning
och erfarenhetsbyte samt att bidra med ökad kunskap och insikt kring det
utanförskap som målgruppen hamnar i. Vidare vill vi öka förståelsen mellan
skola och hem, lyfta goda exempel samt ta fram verktyg för att förhindra/
eller kunna ta sig ur frånvarosituationen.

Målgrupp

Målgruppen är barn 10 –16 år med NPF, som befinner sig i problematisk
skolfrånvaro. Sekundär målgrupp är föräldrar och vårdnadshavare till barnen
samt professioner som arbetar i skolan.

För mer information

Kontakta Susanne på susanne.berneklint@attention.se

Problematisk skolfrånvaro

Under våren och hösten 2022, skickade Attention
ut enkäter till sina medlemmar, som besvarades av
vårdnadshavare samt barn och unga, 10–16 år, i
problematisk skolfrånvaro.








Svar från vårdnadshavare:
Tre av fyra deras barn har haft någon typ av
skolfrånvaro som berodde på NPF.
Sex av tio uppgav att skolan inte har haft en
plan för hur barnet ska kunna komma tillbaka
till skolan.
Fyra av tio har haft en frånvaro som sträcker
sig mellan några gånger varje vecka till att vara
helt frånvarande.

Svar från barn och unga:
Sex av tio får inte det stöd och de anpassningar
de behöver under skoldagen.
Sju av tio mår dåligt i skolans lokaler.
Sex av tio känner hög stress och för höga krav
kopplat till skolan.
Fem av tio känner att de vuxna inte lyssnar
eller förstår deras behov.

Läs mer om projektet
Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med NPF,
såsom adhd, Autismspektrumtillstånd (AST), tourette och språkstörning, deras
anhöriga, yrkesverksamma och alla som är intresserade av våra frågor.

attention.se/projekt/vagen-tillbaka
Skanna QR-koden så kommer
du till projektsidan.

”Jag är ledsen, jag vill vara som dom andra och vara i
skolan. Mår dåligt i magen och i bröstet. Men orkar
inte. Kroppen orkar inte. Jag vill inte mera.”
”Jag skäms att jag inte klarar att vara i skolan. Det
är så jobbigt för mamma och pappa. De blir ledsna.
Jag försöker säga att det inte är deras fel.”
”Brände ut mig i åk 5 sen har jag försökt,
men orkar inte något mer, får ångest av krav,
att vara efter, av miljön o alla människor o ljud .”
”Misslyckande, man känner sig misslyckad av att inte
klara av att gå till skolan. Och att jag sårar mamma.”
”Jag blir ledsen och känner mig dålig och att det är fel på mig. Jag
önskar att jag kunde klara av att gå till skolan, som alla andra.”
Citat från Attentions enkät om problematisk skolfrånvaro riktad till barn 10–16 år.
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