Policydokument för bemötande av
kursdeltagare med
funktionsnedsättning
En bärande idé inom folkbildningstraditionen är att alla medborgare ska behandlas lika och
en av folkbildningens uppgifter är att erbjuda utbildning och stöd för människor med
funktionsnedsättning. Folkhögskolans arbete måste präglas av en vilja att underlätta den
fysiska och sociala miljön och öka förståelsen för vad en funktionsnedsättning kan innebära
liksom att bemöta fördomar och okunskap kring en funktionsnedsättning.
Funktionsnedsättning, funktionshinder och funtionsvariationer
Begreppet ”Funktionshinder” utgör enligt Socialstyrelsens riktlinjer en egen term och
definieras som en: ”begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i
relation till omgivningen”. Vi använder begreppen enligt Socialstyrelsens rekommendationer.
● En människas funktionsnedsättning är inte statisk. Den är beroende av förhållandet
mellan individ och människor omkring och av samhällets förväntningar och resurser.
● Skada är en faktisk skada, sjukdom eller annan störning som ger en nedsatt fysisk
eller psykisk funktion.
● Funktionsnedsättning är den individuella begränsning som blir följd av skadan.
● Funktionshinder är alltså inte en egenskap hos en person utan det är effekter av
brister i miljön eller samhällsförhållandena, vilket innebär att en person kan vara
funktionshindrad i en miljö men inte i en annan.
● Ordet funktionsvariation används för att beskriva den fysiska, psykiska eller kognitiva
variation som finns hos människor utan att värdera denna variation i antingen nedsatt
eller fullkomlig, frisk eller sjuk.
Nordiska folkhögskolans policy
Nordiska folkhögskolans övergripande mål är att eliminera sådant som kan vara hinder för
en person med funktionsnedsättning i den dagliga verksamheten på skolan. Vi strävar därför,
så långt det är möjligt, att anpassa och ordna undervisning och boende så att studerande
med funktionsnedsättning, som antagits till någon av våra kurser, kan bedriva studier på
samma villkor som andra studerande. Skolans möjligheter till anpassning är givetvis
beroende av vilken kurs det handlar om och funktionsnedsättningens art och omfattning.
Sökande med funktionsnedsättning bör därför ta kontakt med skolan innan ansökan för att
försäkra sig om att Nordiska folkhögskolan är en lämplig studieplats. Skolans arbetar
kontinuerligt med att uppfylla kraven i ”Boverkets föreskrifter och allmänna råd om

avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på
allmänna platser”, BFS 2011:13 HIN 2.
Det psykologiska klimatet
Den studerande med funktionsnedsättning skall mötas med ett positivt och flexibelt synsätt,
som understryker den självklara rätten att bli behandlad som en individ med lika rättigheter.
Anpassning av studiegång och studiemiljö
Kursdeltagare med funktionsnedsättning skall efter behov erhålla sådana stödåtgärder som
har ett direkt samband med utbildningssituationen. Exempel på stödåtgärder som kan vara
aktuella:
● assistans vid förflyttning inom skolan
● anteckningshjälp
● bandinspelning
● handledning
● anpassat studiematerial
● talböcker
● teckenspråks och dövblindtolkning
● skrivtolkning
● TSStolkning
● vissa tekniska hjälpmedel såsom hörslinga, texttelefon och bildtelefon
Utöver nämnda stödåtgärder kan andra individuella anpassningar förekomma.
Studietakt
Studerande med funktionsnedsättning ska efter behov erhålla stödåtgärder och individuella
anpassningar som har direkt samband med studiesituationen. Det kan också innebära en
anpassad studietakt. Linjeansvarig lärare upprättar i sådana fall tillsammans med den
studerande en individuell studieplan.
Information och ansvar
Skolans ledning bär ansvar för att alla med funktionsnedsättning bemöts med respekt och
tillförsäkras delaktighet. Skolans lärare och personal skall erhålla god information och
utbildning om funktionsnedsättningar.
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