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RHÅLLNIN
NGSSÄTT
1. FÖR
Alla medborgare
m
i vårt samhäälle ska ha möjlighet
m
att utbilda sig ooavsett etnissk
tillhörrighet eller funktionsned
fu
dsättning.
LKA KURSD
DELTAGAR
RE VÄNDER
R SIG SKOL
LAN TILL?
2. VIL
Skolan
n vänder sig till alla som
m vill studeraa på folkhögskola i såväll allmänna som
s
särskillda kurser, där
d invandraare och deltaagare med lä
äs- och skrivvsvårigheter//dyslexi
utgör en
e viktig måålgrupp. Delltagare med rörelsehind
der kommer fr o m 20111 att ha
tillgån
ng till viktigaa funktioner på skolan.
DAGOGISK
KA/METOD
DISKA ARBETSSÄTT
3. PED
Kursdeltagare med funktionsn
g och/eller in
nvandrare m
med stora
nedsättning
f undervisn
ning i s k stu
udieverkstad
d i upp till een tredjedel av
a
språkssvårigheter får
kurstid
den under pedagogisk
p
h
handledning
g. Undervisn
ningen anpaassas till den
n
enskilde individen
ns förutsättn
ningar. Med hjälp av kom
mpensatorisska hjälpmed
del
m lärstilar ooch lärstilsaanaunderllättas studieerna för beröörda grupperr. Arbetet med
lyser är
ä en viktig komponent
k
i det pedago
ogiska arbete
et.
TEGRATIONSFRÅGO R
4. INT
Kursdeltagare med funktionsn
g eller invand
drare med sttora
nedsättning
i
i dde olika stud
diegruppern
na.
språkssvårigheter integreras
VECKLING
GSARBETE OCH FORT
TBILDNING
GSINSATS ER
5. UTV
Skolan
n bedriver ettt kontinuerl
rligt utvecklingsarbete occh håller sigg uppdaterad
d om
forskn
ning och utveckling. Perrsonal på sko
olan fortbild
das kontinueerligt när dett gäller
bemöttande, olika funktionsneedsättningarr, språksvåriigheter och i kompensattoriska
hjälpm
medel.
Fortbildnings- och
h utvecklinggsinsatser forrmuleras i den
d årliga veerksamhetsp
planen
och reedovisas i verrksamhetsbeerättelsen.
LLGÄNGLIG
GHET OCH
H TEKNISK
K UTRUSTN
NING
6. TIL
Skolan
n anpassar så
s långt möjlligt sina lokaaler till personer med fu
unktionsnedsätttning och utrustar
u
desaamma på ettt sådant sätt att tillgänglilighet och stöd i
studierna underlättas.
TVERK
7. NÄT
Skolan
n samarbetar med andraa folkhögsko
olor och han
ndikapporgan
nisationer t ex
FMLS och HSO.
KRYTERINGSARBETE
E
8. REK
Rekryttering sker med
m hjälp avv riktade inssatser i sama
arbete med
handik
kapporganissationer, Arbbetsförmedliing och stud
dievägledaree vid andra skolor.
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