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31/3: Cafékväll 18.30–20.30:
Jouanita Törnström om borderline

April
14/4: Cafékväll 18.30–20.30
OBS! Tyvärr måste den planerade
filmvisningen (Tourette) utgå i
brist på lämplig lokal.
28/4: Cafékväll 18.30–20.30
Dr Fredrik Stieger från
neuropsykiatriska vuxenenheten
12/5: Cafékväll 18.30–20.30
Våravslutningsfika med tårta

Glöm inte:
Attention Uppsala årsmöte 2010
Dag: måndagen den 29 mars 2010
Tid:

kl. 18.30

Plats: HSO, Kungsgatan 62,Uppsala
Attention Uppsala

Adress: c/o HSO, Kungsgatan 64, 753 18 Uppsala
Telefon: 018–56 09 00
E-post: attention@c.hso.se
Webbsida: www.attention-uppsala.se

Du / Ni är välkomna att deltaga i VITSutbildningen
“Metoder I Vardagen – Tonår”
som anordnas av Akademiska BUPmottagningen.
Utbildningen riktar sig till vuxna som har barn/ungdomar i tonåren med
neuropsykiatriska funktionshinder.

INNEHÅLL:

Info neuropsykiatriska funktionshinder
Problemlösning
Kommunikation
Kognitiva hjälpmedel

Antal tillfällen:

7 ( inkl. 1 inledningstillfälle. )

Plats:

Akademiska sjukhuset, BUP-kliniken, ing. 91
Annellsalen

Tid:

17.30 – 19.30

Datum:

12/4, 19/4, 26/4, 10/5, 17/5, 24/5, 31/5
OBS! Alla gånger på måndagar OBS!

Kurslitteratur: Problemlösning och Kognitiv Teknik
Pris: 50:- ( subventionerat pris av BUP )
Kursledare:

Håkan Svensson och Håkan Svärd

Anmälan till:

Håkan Svensson, 018 – 611 59 74 eller
Håkan Svärd, 018 – 611 79 25 eller mail:
hakan.svensson@akademiska.se eller:
karl.hakan.svard@akademiska.se

Sista anmälningsdag: 6/4-10

Dagläger på KFUM Alnäs sommaren 2010
Sista anmälningsdag 29 mars
Ett antal barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning fick sommaren 2009 möjligheten att delta
i KFUM Alnäs dagläger varsin vecka. Alla barnen fick en egen assistent som fanns till hands när
barnet behövde särskilt stöd. Assistenten hade också möjlighet att hämta och skjutsa hem barnet om
behov fanns. Flera föräldrar har hört av sig och berättat att lägret var mycket lyckat.
KFUM Alnäs vill även i år samarbeta med Attention och ta emot barn med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning från föreningen. Om ditt barn är intresserad, skicka in intresseanmälan eller
maila: elisabeth.axberg@hsovisst.se. Föreningen vidarebefordra intresset till KFUM som sedan
kontaktar dig om plats finns.
Från KFUM Alnäs hemsida, www.alnas.nu, om dagläger:
”Sommartid driver KFUM Alnäs Uppsalas största barnverksamhet för barn i 7-15 år. Läget vid
Ekolns norra strand ger en fin inramning åt alla aktiviteter.
På Alnäs kan du bland annat spela tennis, beachvolleyboll, basket och fotboll.”
Det finns olika läger att välja mellan. Vildmark, pysselverkstad och studsmatta har varit mycket
uppskattat av flera barn.
Kostnad: 950 kronor per vecka och barn. I avgiften ingår lunch. Ett antal gratisplatser finns
också. Hör av dig till Attention om du behöver det.
Intresserad:Fyll i nedanstående blankett och skicka till:
Attention Uppsala
HSO
Kungsgatan 64
753 18 Uppsala
Frågor: ring Elisabeth Axberg, 018 – 56 09 19 eller 076 – 803 09 19

Intresseanmälan för barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Ja, mitt barn är intresserad av KFUM Alnäs dagläger en vecka sommaren 2010.
Barnets intressen (se ovanstående förslag men lägg gärna till annat också):
Vilken del av sommaren passar bäst för dagläger:
Barnets namn: _________________________________________________________
Barnets adress: _________________________________________________________
Barnets födelsedata: _____________________________________________________
Namn på dig som fyllt i intresseanmälan:
Telefonnummer:

Wiks slott
Attention i samarbete med habiliteringen i Uppsala län

”Att bli vuxen”, internatkurs på Wiks
folkhögskola 14-16 juni
för dig som har Aspergers syndrom eller adhd.
Vänder sig till ungdomar 18-25 år
Du är välkommen att delta i internatkurs på Wiks folkhögskola under tre dagar.
Vi kommer att träffas och prata om vad man behöver kunna som vuxen för
att bland annat söka arbete, studera vidare och klara eget boende.
Vi kommer också att diskutera fördelar och nackdelar med att ha fått diagnosen
adhd eller Aspergers syndrom. Det kommer även att erbjudas friluftsaktiviteter,
musik, bild och bad för den som vill.
Anmälan till Attention Uppsala senast den 30 april till
attention@c.hso.se eller
Elisabeth Axberg 076 803 0919
Kostnad: 500 kr. Vi kommer att ha en förträff 8 juni kl.17.30 för anmälda och
anhöriga
Frågor:
kurator Marianne Olsson
tel 018 - 611 68 64 eller
habiliteringsassistent Marie Löfquist tel.018 - 611 67 41
Bekräftelse kommer att skickas ut.

