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Skolkassarna åter i lager
Attentions populära skolkassar, som togs fram inför kampanjen ”Eleven är inte problemet” finns
nu att köpa i webbutiken. I skolkassen har vi samlat förbundets material om NPF i skolan. Kassen
innehåller också informationsskrifter riktade till barn i lågstadieåldern om Tourette, Asperger/ASD
och ADHD. Kassen kostar 100 kr/styck.

Populära medlemsaktiviteter
På Attentions webbplats finns mycket användbara tips för föreningsaktiva. Här finns information
hur man bildar en förening, utformar stadgar och grafisk profil m.m. Här finns också den lista med
tips som vi samlade in på Ordförandeseminariet om populära aktiviteter som lokalföreningarna
kan ordna.
Populära medlemsaktiviteter

Projektnytt
Attentions projekt ”Barns röst” arbetar nu med att intervjua ungdomar om deras erfarenheter
kring att ha en diagnos samt hur deras kontakt med vården har varit. För att bolla idéer och för
att få med ungdomars egna perspektiv har vi skapat en fokusgrupp som vi kan diskutera innehåll
och formgivning med. I projektet planeras inom kort en enkät för utskick till våra medlemmar, för
att få ta del av fler barn och ungdomars erfarenheter av deltagande och inflytande inom vården.
Håll utkik!

I ”Min skola” har ett inspirationsmaterial med goda exempel, riktat till personal som möter elever
med NPF i sitt arbete, Den innehåller goda exempel på hur man kan arbeta för en NPF-vänlig
skolmiljö. Skriften finns att beställa i butiken för 20 kr/styck.

Attentions projekt ”ADHD på jobbet” har nyss genomfört en enkät, som fler än 1 000 av
Attentionsmedlemmar svarade på. Resultatet kommer att publiceras på Attentions webbplats när
resultatet har bearbetats.

Mer information från våra projekt hittar du här

Attention Utbildnings vårprogram
Attention Utbildning är Riksförbundet Attentions kompetens- och utbildningscenter. Centret
bygger vidare på förbundets gedigna kunskap och mångåriga erfarenhet av NPF-frågor.
Utbildningscentret finns i förbundets lokaler i Stockholm, men arbetar med personalutbildning
över hela Sverige. Vårens kurser hittar du här:
Attention Utbildning

Nyfiken på Attentions remissvar?
En viktig del av Attentions intressepolitiska påverkansarbete är att svara på remisser. De svar vi
skicka in finner du här:
Länk till Attentions remissvar

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 53 och vecka 1. Den 11 januari är vi tillbaks som vanligt.

Attention Play på YouTube
Attention har samlat de filmer vi tagit fram i våra projekt på YouTube. De flesta filmerna är relativt
korta och kan användas t.ex. som inledning på ett möte.
Attention Play - vår kanal på YouTube
Attention på Facebook
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