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NPF-forum 2014 

 

Vi slår rekord även i år. Drygt 500 personer har nu anmält sig till konferensen. Till detta kommer 

mer än 200 utställare och ett 40-tal föreläsare. Vi gläder oss också förstås åt att så många av 

våra föreningar kommer att vara där. Årets ljuspris delas ut till Hjärnkoll-ambassadörerna den 16 

maj kl.13.00.  

Alla som kommer till forumet får en programtidning där man kan du läsa mer om det som händer 

under forumet. Den finns också på nätet: 

Läs mer om NPF-forum 

Ny plattform för Attentions webb 

Den 13 maj byter Attentions teknisk plattform på webben. Vi övergår till Word Press, ett 

användarvänligt publiceringsverktyg som blivit allt populärare. 

Vi har valt Word Press för att det ska bli lättare att förändra innehållet och förmedla information 

på fler sätt än genom nyheter och annonser. Vi har också fokuserat på att sidan ska få ett 

varmare och mer levande uttryck, som stämmer överens med vad som präglar oss som förbund.  

Har du synpunkter och tankar om vår hemsida mejla till kansliet@attention-riks.se 

Granskning av skolsituationen för elever med ADHD 

Skolinspektionen har under det gångna året granskat skolsituationen för elever med ADHD. 

Granskningen har haft ett elevnära perspektiv och undersökt följande: 

 Gör skolan en kartläggning och analys av de förutsättningar och behov som den enskilde 

eleven med ADHD-diagnos har?  

 Är undervisningen anpassad efter hur eleven med ADHD lär sig? 

 Är skolmiljön anpassad så att skolsituationen i övrigt präglas av trygghet och studiero för 

eleven med AD/HD-diagnos?  

Undersökningen är ännu inte offentlig, men generaldirektör Ann-Marie Begler berättar på NPF-

forum den 16 maj om det viktigaste som man kommit fram till.  

http://www.attention-riks.se/lokalt
http://www.attention-riks.se/images/stories/NPF-forum/pdf/NPF_forum_2014/NPF-forum-programtidning-webbversion.pdf
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Man kopplar upp sig från denna sida på Skolinspektionens webbplats: 

http://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Webinarier/  

Körkortskoll 

Attention har genomfört en enkätundersökning om hur medlemmarna uppfattar sig som 

trafikförare och vilket behovet av stöd i samband med trafikundervisningen som de efterfrågar. 

Syftet med enkäten var att ge Attention kunskap om vilka krav vi ska ställa på samhällets stöd. 

Av dem som svarade på enkäten hade 62 % körkort och 18 % håller på att skaffa det. 16 % 

saknade körkort och 4 % uppgav att de inte fått körkortstillstånd. 32 % uppger att de kör bil varje 

dag, 21 % några gånger i veckan, 9 % några gånger, medan 28 % kör mer sällan. 9 % har ännu 

inte körkort. 89 % kör som privatperson, 8 % kör bil i jobbet och 3 % är yrkesförare 

Det som är mest slående i enkäten är: 

 Hur mycket körkortet betyder för individen 

 Att drivkraften att ta körkort är så stark så att man är beredd att lägga ner väldigt mycket 

tid och pengar på det 

 Hur många som klarar trafikundervisningen utan någon anpassning 

 Att ganska många kör bil i tjänsten eller är yrkeschaufförer 

 Att läkarintygen fortsätter att vålla vissa problem och kostar pengar 

 Att majoriteten drar sig för att berätta för läraren om sin funktionsnedsättning 

– Undersökningen visar att körkortet är en viktig frihetssymbol för våra medlemmar och att 

många blir bra förare, säger Attentions ordförande Anki Sandberg. De anpassningar som 

efterfrågas är oftast ganska små.  

Läs hela rapporten här 

Prenumerera på NSPH:s nyhetsbrev 

NSPH publicerar regelbundet ett nyhetsbrev. Syftet med brevet är att göra det lätt att följa det 

arbete som bedrivs inom NSPH-nätverket och även ge tips om aktiviteter, möten, publikationer 

etc. som berör våra medlemsförbund och föreningarna ute i landet. 

Anmäl dig via länken nedan så får nyhetsbrevet i fortsättningen. 

Anmälan till NSPH:s nyhetsbrev 

Mer att läsa 

Kalendarium 2014 

 

Attention på Facebook 
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