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Höstens studiecirklar 
Flera av Attentions lokalföreningar har i början av hösten startat studiecirklar för sina 
medlemmar. Förbundet kan, som vi berättade om i förra numret av Attention-Nytt, bidra 
ekonomiskt till lokala studiecirklar. Förbundet kan också hjälpa intresserade föreningar med 
anmälningslänk och inbjudan via medlemsregistret. 12 lokalföreningar har ansökt om ett sådant 
bidrag. Cirklarna genomförs i samarbete med något studieförbund.  

Framför allt är det föräldracirklar och NSPH:s cirkel ”Din egen berättelse” som kommer att starta 
runt om i landet, men även några tjejcirklar. Tidigare deltagare har uppskattat cirklarna väldigt 
mycket och förhoppningsvis blir höstens grupper lika framgångsrika. 

Mer information fås via Karin Forsberg, 08-120 488 00 eller mail karin.forsberg@attention-riks.se 

 

Ordförandeutbildningen 6 – 7 september 
Sammanlagt deltog 16 ordföranden från lika många föreningar. Med förra årets utbildning har 
mer är 40 föreningar genomgått denna utbildning, som genomförs i samarbete med ABF och 
som varit mycket uppskattad. Den som åtar sig ett ordförandeuppdrag drar ett stort och viktigt 
lass i våra föreningar, varför utbildning av det här slaget känns nödvändigt.  

Deltagarna fick många konkreta verktyg med sig från kursen och även Attentions föreningspärm 
finns som ett stöd på webben, så att alla kan ta del av de tips och råd som finns där. 
 

Till Föreningspärmen 

Snart dags för årets Ordförandeseminarium 
Årets Ordförandeseminarium äger rum i Uddevalla den 5-6 oktober. Totalt har 130 personer 
anmält sig. På programmet står uppföljning av verksamhetsplanen, information om förbundets 
projekt, intressepolitik och erfarenhetsutbyte mellan föreningarna. 

Förbundsstyrelsen har också beslutat att 2014 års Ordförandeseminarium ska arrangeras i 
samarbete med Attention Dalarna. 

Anslutning av ny förening Attention Boden 
På förbundsstyrelsens möte den 14 september beslutades att godkänna en ansökan från en ny 
förening i Norrbotten, nämligen Attention Boden. Den andra föreningen i länet kommer att heta 
Attention Luleå. Vi hälsar Attention Boden välkomna! 

Ledarutbildning med fokus på anhörigstöd 
16-17 november anordnar Riksförbundet Attention en utbildningshelg för medlemmar som vill 
utveckla anhörigverksamhet i sina lokalföreningar. Under helgen diskuterar vi bland annat hur det 
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är att leva med NPF i familjen, och vilka strategier och verktyg som kan hjälpa. Syftet med helgen 
är att  

- Låta deltagarna lära sig mer om hur man hanterar de svårigheter som det innebär att ha 
ett barn med en NPF-diagnos 

- Diskutera utvecklingsmöjligheter för lokala anhörigverksamheter 
- Stärka deltagarna som ledare för anhörigverksamhet i sina lokalföreningar 

Antaletet platser är begränsat till 22. Du behöver inte sitta i en lokal styrelse för att delta. Max två 
personer från en förening kan delta.  

Anmälan görs här senast 20 oktober. 

Vid frågor kontakta Karin Forsberg, 08-120 488 00 eller mail karin.forsberg@attention-riks.se 

Skoluppror i Stockholm 
Den senaste månaden har det rått upprorsstämning bland föräldrar och barn i Stockholms 
resursskolor. Orsaken till protesterna är förslaget till nytt system avseende fördelning av resurser 
till elever i behov av särskilt stöd. Riksförbundet Attention har tagit emot mängder av e-post och 
telefonsamtal från förtvivlade och oroliga föräldrar i Stockholm.  

För att bringa klarhet i vad som ska hända med eleverna har förbundet skrivet ett öppet brev till 
skolborgarrådet Lotta Edholm läs mer på webben 

NPF-forum 2014 
Nästa NPF-forum äger rum den 15-16 maj på Kistamässan i Stockholm. Inbjudan till utställarna 
har gått ut och ca 20 utställarplatser är nu bokade. Tipsa gärna företag och organisationer om 
möjligheten att ställa ut. All information finns på förbundets hemsida. 

Programmet är i stort sett klart och kommer att finnas i tryckt form i början av oktober. Förbundet 
står som förra gången för resa och konferensavgift samt vid behov hotell för en person per 
förening. Därutöver erbjuder vi två deltagare per förening som inte behöver betala 
konferensavgiften. 

Projektnyheter 
Via stöd från Arvsfonden startar Attention det 3-åriga projektet Egen styrka. Projektet ska 
identifiera de specifika svårigheter som föräldrar till barn med autismspektrumstörning upplever. 
Med hjälp av nya nätverk, utbildningsinsatser och informationsmaterial ska projektet inspirera till 
strategier för att motverka utbrändhet och stress hos gruppen.  

Målgrupperna för projektet är föräldrar till barn med högfungerande autismspektrumtillstånd och 
anställda som arbetar med stöd till dessa familjer.  

Mer att läsa 

Kalendarium 2013 

Attention på Facebook 
 

 
 

Tjurhornsgränd 6, 121 63 Johanneshov. Tel: 08-120 488 00 
Webb:  www.attention-riks.se E-post: kansliet@attention-riks.se 

http://www.attention-riks.se/form/view.php?id=128
mailto:karin.forsberg@attention-riks.se
http://attention-riks.se/index.php/alla-nyheter/744-attention-kraver-svar-och-langsiktig-planering.html
http://www.attention-riks.se/index.php/lokalundermeny/kalendarium.html
http://www.facebook.com/pages/Riksforbundet-Attention/150897991607979
http://www.attention-riks.se/
mailto:hso@hso.se

	Attention-Nytt

