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Attention startar skolprojekt 

Riksförbundet Attention har fått medel av Arvsfonden för att nästa år starta ett 3-årigt skolprojekt 

som ska arbeta för en bättre skola för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Bakgrunden till projektet är att många skolor har svårt att tillgodose våra elevers behov. 

Målgrupperna är elever med NPF-problematik i åldern 13-18 år, barnens föräldrar, pedagoger, 

skolledare och stödpersonal. 

Ett viktigt syfte med projektet är att elever med NPF-problematik får bättre stöd och ett större 

inflytande över sin egen skolsituation och vardag.  

Projektet förbereds genom att vi just nu genomför en ny skolenkät. Målet är att kunna presentera 

resultatet av enkäten i januari. 

Översyn av stadgar och etiska riktlinjer 

Förbundsstyrelsen har tagit initiativ till en översyn av stadgarna och de etiska riktlinjerna, se 

bilagor. För att det lätt ska gå att se vad som föreslås ändras, har ny text skrivits med rött. Det 

som ska tas bort är överstryket. 

Förslagen skickas nu ut på remiss till våra föreningar. Svaren ska vara kansliet tillhanda senast 

de 3 februari. 

Överföring av medlemmar vid bildandet av en ny förening 

Vårt förbund fortsätter att växa och därför har det efterfrågats stöd i hur medlemmar ska föras 

över när en ny mer näraliggande förening tillkommer. Styrelsen har därför beslutat att 

medlemmens geografiska hemvist är grunden för Attentionmedlemmens föreningsaktivitet. Vid 

nybildning av förening ska de medlemmar som bor inom den nya föreningens geografiska yta 

informeras om att de kommer att tillhöra den nya föreningen om de inte uttryckligen själva anger 

att de vill förbli medlem i den gamla föreningen.  

Studiecirklar 

Förbundet kommer även i vår att kunna stödja cirklar som drivs i våra föreningar. Bidraget är 

8 000 kr och avser stöd till ledararvode och litteratur. För att få del av bidraget för vårterminen 

gäller följande: 

 Sista ansökningsdag för cirklar som ska starta i vår är den 10/1. 

 De cirklar som omfattas är ”Din egen berättelse” samt Attentions Föräldracirkel, Tjejcirkel 

och Unga vuxna-cirkel. 

 För cirkeln Ekonomikoll är ersättningen 4 000 kr, då den är betydligt kortare än de övriga. 

 Cirklarna ska anmälas till ABF eller annat aktuellt studieförbund.  

Mer information fås via Karin Forsberg, 08-120 488 00 eller mail karin.forsberg@attention-riks.se 
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Nytt material om NPF, hjälpmedel och privatekonomi  

Attention har under året inom ramen för projektetet Ekonomikoll tagit fram informationsmaterial 

om NPF, hjälpmedel och privatekonomi. Målet är att hjälpa personer med kognitiva svårigheter 

att få koll på pengarna och yrkesverksamma att förstå deras behov. 

– Vi arbetar med både ett studiecirkelmaterial som riktar sig till Attentions medlemmar och en 

skrift till yrkesverksamma som stödjer personer i privatekonomiska frågor, säger Cecilia 

Brusewitz, informatör och projektledare för Riksförbundet Attention. 

I materialet beskrivs begreppet kognition och vad det kan innebära för utmaningar i förhållande 

till ekonomi. Det ger också exempel på kognitiva hjälpmedel och strategier som kan underlätta 

för personer med ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Ekonomikoll finansieras av Konsumentverket. Läs mer om Ekonomikoll här >> 

Nästa års vuxenläger 

Nästa läger kommer liksom årets att vara förlagt till Grebbestad och pågå mellan 30/6 och 5/7. 

Lägret annonseras som vanligt i Attentions medlemstidningen nr 2, som utkommer i mars. 

NPF-forum 2014 

Även om det just nu verkar långt till maj så vill vi påminna om förutsättningarna för nästa forum: 

 Forumet hålls på Kistamässan i Stockholm, den 15 – 16 maj. 

 Temat är ”Få det att fungera - stöd och strategier för personer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (NPF)”. 

 Utställningshallen har plats för ca 80 utställare, 30 platser är redan bokade. Tipsa gärna 

företag och organisationer om möjligheten att ställa ut.  

 Förbundet står för resa, konferensavgift och vid behov hotell för en person per förening. 

Därutöver erbjuder vi fri entré för ytterligare två personer per förening. Ytterligare 

information om anmälan för föreningarna lämnas i Attention-Nytt nr 1 2014. 

All information om NPF-forum finns på förbundets hemsida. 

Mer att läsa 

Kalendarium 2014 

Attention på Facebook 
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