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Bilaga 8 

 
Anpassning för funktionsnedsättning och förstärkningsbidrag  
 
Enligt regeringens folkbildningsproposition Lära - Växa - Förändra skall statens stöd till 
folkbildningen bidra till att dess organisationer är öppna för personer med 
funktionsnedsättningar. Deltagare skall erbjudas möjligheter till studier och verksamheten 
skall utformas så att människor med olika bakgrund möts, för att bland annat motverka 
utanförskap, maktlöshet och social isolering. Deltagare skall också ges möjlighet att 
påverka verksamheten. 
 
 
Mål för Löftadalens folkhögskola 
Skolan skall verka för att ge dig med funktionsnedsättning  och för dig med brister i 
svenska språket samma möjligheter som övriga deltagare..  
 
 
Riktlinjer för insatser för funktionshindrade 
För att få bästa möjliga utfall av insatserna skall Löftadalens folkhögskola: 
 

 Anpassa lektionssalar och övriga utrymmen så att vi minimerar svårigheterna på 
grund av funktionshindret 

 

 Anpassa hjälpmedel så att alla kan studera på samma villkor 
 

 I möjligaste mån anskaffa hjälpmedel som du kan använda även utanför lektionstid.  
Exempel på detta kan vara bärbara datorer med träningsprogram för dyslektiker. 

 

 Ge möjligheter till adekvat personalutbildning gällande all personal 
 
 
Exempel på funktionsnedsättningar Löftadalens folkhögskola arbetar med; 
dyslexi, medicinska- , psykiska-, neuropsykiatriska- och fysiska funktionsnedsättningar.  
 
Utöver detta arbetar Löftadalens folkhögskola med deltagare som har brister i det svenska 
språket exempelvis genom pedagogiska, personliga behovsinsatser.  
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Hälsodeklaration och bidrag för funktionshindrade 
I anslutning till antagningen får du fylla i en hälsodeklaration. Genom hälsodeklarationen 
får skolans deltagarstödsteam information om du har något/några funktionsnedsättningar, 
sjukdomar eller övriga problem. Hälsodeklarationen behandlas konfidentiellt och det är 
enbart deltagarstödspersonal som har tillgång till denna information. Det är upp till dig hur 
konfidentiell hälsodeklarationen är, men tänk på att det kan vara bra för dina studieresultat 
och välmående att skolans personal vet vad du behöver.   
 
Den information som lämnas i hälsodeklarationen ligger som underlag för 
förstärkningsbidraget som söks för funktionshindrade genom special pedagogiska 
skolmyndigheten (SPSM) och folkbildningsrådet (FBR). När vi söker dessa bidrag går det 
inte att utläsa vem vi söker för. 
 
Särskilda pedagogiska behov  
Varje deltagare får också vid antagningen fylla i en blankett, ”Särskilda pedagogiska 
behov”, där det framgår vad deltagaren behöver för hjälp i inlärningssituationer. Den här 
blanketten får skolans pedagogiska personal och deltagarstödsteamet ta del av.  
 


