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Stark medlemsutveckling 

Den drive som förbundet inledde under hösten för att öka medlemsantalet har burit frukt. Det 

slutgiltiga medlemsantalet för 2015 hamnade på 15 553. Vi håller fortsatt fokus på tillväxt och 

hoppas på både nya föreningar och många nya medlemmar under 2016. 

Fortfarande stora brister i skolsituationen för barn med NPF 

Den enkät som Attention riktade till vårdnadshavare till barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar i skolåldern före jul besvarades av 1707 personer. Resultatet visar att det 

fortfarande finns väldigt många brister när det gäller våra barn skolgång. Några exempel: 

Endast 16 % av föräldrarna tycker att barnets lärare har tillräckliga kunskaper för att kunna 

anpassa undervisningen till barnets behov. Av de föräldrar som besvarat enkäten uppger drygt 

95 % att deras barn har behov av extra anpassningar eller särskilt stöd för att klara 

undervisningsmålen. 73 % uppger att barnen får extra anpassning eller särskilt stöd, men av dem 

tycker 28 % att insatserna fungerar dåligt eller mindre bra. 

Sänkta betyg, brister i läs- och skrivförmåga, eftersläpning i andra ämnen och hög frånvaro är 

vanliga följder av skolans oförmåga att ge adekvat stöd, liksom mobbning. Det leder till lågt 

självförtroende, psykisk ohälsa, stress och svårigheter i kamratrelationer.  

Sammantaget är det en oacceptabel bild av skolsituationen för barn med NPF som målas upp. 

Skolan är skyldig att möta alla elever utifrån deras förutsättningar. Men tillräcklig kunskap för att 

möta elever med NPF saknas, vilket får katastrofala följder för både individen och samhället. Vi 

behöver en stärkt lärar- och rektorsutbildning, liksom ett rejält kompetenslyft för skolans personal. 

Till rapporten 

Dags att anmäla er till NPF-forum på Kistamässan den 19-20 maj 

Planeringen inför NPF-forum 2016 är i full gång och vi fortsätter att boka in utställare. Vi har i 

dagsläget ca 25 bokade platser, men vill ha många fler. Har du tips på någon du gärna skulle se 

som utställare, kontakta Sara Wikberg på förbundskansliet tel. 08-120 488 22. 

Lokalföreningarna får skicka en person helt kostnadsfritt till forumet. Deltagaravgift, boende och 

resa ingår i detta (boende och resa bokas enskilt, läs mer på vår hemsida). Varje lokalförening 

får också två friplatser och behöver då inte betala deltagaravgiften för dessa. För övriga 

deltagare från lokalföreningen, utöver dessa tre, gäller medlemspriserna.  

För att komma till anmälningsformulär för lokalföreningens tre friplatser 

Klicka här >> 

För att komma till anmälningsformulär för betalande deltagare från lokalföreningen 

Klicka här >> 

Läs mer om NPF-forum maj 2016 

http://www.attention-riks.se/lokalt
http://attention-riks.se/2016/01/fortfarande-svar-skolgang-for-manga-elever-med-npf/
http://www.attention-riks.se/machform/view.php?id=84005
http://www.attention-riks.se/machform/view.php?id=83877
http://attention-riks.se/om-oss/moten-och-evenemang/npf-forum-2016/


Min skola-projektet 

Attentions projekt Min skola går in på sitt tredje och sista år. Bland aktiviteterna finns planer för 

att besöka lokalföreningarna tillsammans med någon från projektskolorna. Det finns också 

möjlighet att anordna medlemsträffar med projektets samtalsmaterial som underlag. 

 

Projektet kan hjälpa till med administration och ledararvode. Intresserad? Hör av dig till 

projektledaren Karin Forsberg, tfn 08-120 488 18. 

Årets medlemsläger för vuxna 

Årets medlemsläger för vuxna hålls den 4 juli – 9 juli. Som vanligt blir det en vecka fylld med 

föreläsningar, utflykter och skapande aktiviteter för vuxna med egna neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Lägret anordnas liksom förra året på Grebbestads folkhögskola vid havet 

i Bohuslän. Priset är oförändrat 2000 kr. Sista anmälningsdag är den 1 april.  

Mer information finns i nästa nummer av medlemstidningen, med utgivning 4/2 och läggs då 

även upp på hemsidan. 

 

Uppdatering ang. utställningen Face the facts 

I samarbete med Kriminalvården och Attention har Arbetets museum producerat utställningen 

”Face the facts”. Den visar ungas väg till kriminalitet, mötet med kriminalvården, synen på sig 

själva som unga vuxna och vägen till arbete. Projektet har möjliggjorts via stöd från Arvsfonden. 

Utställningen på sammanlagt 100 m² är nu ute på turné runt om i Sverige med målet att nå så 

många unga som möjligt. Ett utarbetat pedagogiskt material samt förslag på hur utställningen kan 

användas i fortbildningssyfte för dem som arbetar med unga i utanförskap medföljer. 

Till Arbetets museum 

Attention på Facebook 
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