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Uppdatering av Intressepolitiskt program 

Förbundsstyrelsen har tagit fram ett förslag på uppdatering av det intressepolitiska programmet, 

se bilaga. Vi behöver synpunkter från våra föreningar senast den 22 januari. Skicka svaret till 

birgitta.engholm@attention-riks.se 

Förbundsstyrelsen arbetar därefter om förslaget på basis av inkomna synpunkter och 

återkommer med ett slutgiltigt förslag i handlingarna till stämman den 25-26 april. 

Beställning av anhörigbilagan 

I Attentions medlemstidning nr 5 följde det med en bilaga som heter ”Superanhörig”. Målgruppen 

för skriften är både de anhöriga själva och de yrkesgrupper som möter dem i sitt arbete. 

Nu kan ni i föreningen beställa 15 extra ex kostnadsfritt för att sedan i er tur sprida den vidare i 

ert närområde. Intresserad? Maila till birgitta.engholm@attention-riks.se och uppge adressen dit 

du vill ha dem skickade. 

Ge bort ett medlemskap i julklapp 

Passa på att ge dina nära och kära en julklapp som räcker hela året. Du som ger bort ett 

medlemskap får ett fint gåvokort att ge till personen som blir medlem.  

Vill du ge bort ett familjemedlemskap så ordnar vi det. Kontakta lena.jonsson@attention-riks.se 

 

 

 

 

 

Medlemsenkät om språkstörning 

Attention genomför just nu en enkät ang. språkstörning. Syftet med enkäten är att få en tydligare 

bild av livssituationen för personer med språkstörning och vilka insatser som behövs för att 

förbättra den. Sista svarsdag är den 14 december. 

Attentions enkät om språkstörning 

http://www.attention-riks.se/lokalt
mailto:birgitta.engholm@attention-riks.se
mailto:birgitta.engholm@attention-riks.se
mailto:lena.jonsson@attention-riks.se
https://sv.surveymonkey.com/s/CR8KYLP


Remissvar vissa ändringar i skollagen 

Attention har skrivit ett remissvar på utbildningsdepartementets promemoria med förslag på vissa 

ändringar i skollagen. Förbundet delar där utredningens uppfattning att skollagens bestämmelser 

om registerkontroll ska gälla även inom gymnasie- och gymnasiesärskolan. 

Attention ställer sig också bakom förslaget att bestämmelserna om flyttning till högre årskurs ska 

flyttas över till skollagen. Egna mätningar visar att många elever i behov av särskilt stöd inte får 

den hjälp de behöver för att nå kunskapsmålen. Det är viktigt att betona att eleven inte får 

hindras att flytta upp till nästa årskurs inte får bero på att skolan inte uppfyllt sina skyldigheter. 

Sist men inte minst innebär förslaget viktiga förtydliganden om tilläggsbelopp för stödåtgärder  

Läs hela svaret här 

Gemensam manifestation för barn i behov 

Den 10:e december, klockan 11.55 på Sergels Torg i Stockholm hålls en stor manifestation för 

att utrycka behovet av att förbättra stödet till elever i behov av särskilt stöd. Attention deltar som 

en av många organisationer som ställt sig bakom initiativet. 

Ett viktigt krav som framfördes var att regeringen snarast bör tillsätta en kommission som får i 

uppdrag att se över och förbättra stödet till elever med NPF. Mer information om de 

gemensamma krav som framfördes finns på Attentions webbplats. Vårt eget arbete med att 

förbättra stödet fortsätter bland annat inom ramen för projektet Min skola. 

Ta chansen att nominera till stämman 2015 

Valberedningen påminner om att sista nomineringsdag är den 25/1-15. Information om vem man 

ska kontakta och hur man nominerar finns på webben: 

Information från valberedningen 

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 7 januari är vi tillbaks som vanligt. 

 

 

 

Kalendarium 

 

Attention på Facebook 
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