
Riksförbundet Attentions temaveckor 2023 
 
Här är planeringsramar för temaveckorna under 2023 som är kopplade till temat i vår fina 

medlemstidning som ges ut i anslutning till veckan.  Vi kommer att fylla på med information i 

detta dokument kring innehåll och aktiviteter kopplat till temaveckorna och skicka ut till er i god 

tid innan cafékväll och temavecka.  

 

 

• Utgivningsdag för tidning 

• Tema för årets medlemstidning 

• Tidpunkt för temavecka /månad 

• Datum för digital cafékväll 

• Förslag på aktiviteter kopplade till temat 

 

 

Tidning nr 1 2023 

Utgivning: 1 mars 

Tema: Kreativitet & Kultur 

Temavecka: 6 – 12 mars  

Cafékväll för föreningar: måndag 27 februari 

Förslag på aktiviteter: Pysselträffar för familjer och/eller äldre, biobesök, bokkväll (samverkan 

med bibliotek), prova på instrument (samverkan med studieförbund eller musikskola). Drejkurs 

för familjer/vuxna/äldre 

 

Inför: Inventera pysselmaterial, finns det någon pysselkunnig att leda aktiviteter i föreningen, 

kontakta bibliotek, studieförbund, drejledare, musikskolor, bokaffär, biografer etc och hör om de 

vill anordna kulturaktiviteter tillsammans med er. 

 

 

Tidning nr 2 2023 

Utgivning: 25 maj 

Tema: Föräldraskap  

Temavecka: 29 maj – 2 juni 

Cafékväll för föreningar: måndag 15 maj 

Förslag på aktiviteter: Föreläsning riktad till föräldrar, fikastund för föräldrar, boksamtal för 

föräldrar utifrån en bok på temat ”föräldraskap och npf”.  

 

Inför: Finns det någon i föreningen som kan föreläsa för föräldrar, finns det någon 

anhörigkonsulent eller familjestödspersonal på kommunen som kan ordna en föreläsning 

tillsammans med er. Be bibliotek ta fram förslag på böcker om föräldraskap och npf. 

 

 

Tidning nr 3 2023 

Utgivning: 26 september 

Tema: Skolmånad 

Temamånad:  start 4 september  

Cafékväll för föreningar: måndag 21 augusti 

Förslag på aktiviteter: Föreläsning om npf och skola riktad till skolpersonal, politiker och 

föräldrar, uppvakta lokalpolitiker om förbättrad skolsituation för barn med npf, samtalsträff för 

föräldrar till barn med problematisk skolfrånvaro, bjuda in medlemmar att titta på någon av 



Attentions filmer om skola med diskussionsfrågor till, familjeaktiviteter för barn och föräldrar där 

barnen har problematisk skolfrånvaro, informationskampanj om npf riktat till politiker och 

skolpersonal, skicka insändare (brukar komma stominsändare i samband med skolkampanjen) 

till lokaltidning. Andra förslag? 

 

Inför: Bjud in politiker, skolpersonal till samtalskväll/föreläsning i god tid, kontakta lokaltidningar 

med insändare inför utgivning, finns det någon i föreningen som kan arrangera en föreläsning 

om npf riktat till skolpersonal. 

 

 

 

Tidning nr 4 2023 

Utgivning: 29 november 

Tema: Språkstörning 

Temavecka: 4–8 december 

Cafékväll för föreningar: måndag 20 november 

Förslag på aktiviteter: föreläsning om språkstörning för medlemmar, informationskampanj riktad 

till förskola/skola ang. språkstörning, träff för familjer med språkstörning.  

 

Inför: Finns det någon i föreningen som kan föreläsa om språkstörning, finns det någon kontakt 

med t ex Habiliteringen som kan föreläsa om språkstörning, finns det en kontakt med 

kommunens förskolor/skolor som kan ta emot information om språkstörning att skicka vidare till 

personal, finns det någon i föreningen som kan ordna en familjeaktivitet för familjer med 

språkstörning. 

 


