
 

 
 
 

 
 
POLICYDOKUMENT  
RÖRANDE VERKSAMHET FÖR DELTAGARE MED FUNKTIONSHINDER 

(Reviderad 2010) 
 
1. Katrinebergs verksamhet för deltagare med funktionshinder 

 
Verksamheten på Katrinebergs folkhögskola som vänder sig till kursdeltagare med 
funktionshinder utgör en mycket viktig del i skolans totala verksamhet. På Katrineberg anser 
vi att människor med funktionshinder skall erbjudas samma möjligheter som andra människor 

att studera och utvecklas. Vi anser även att olikheter berikar och att det faktum att det finns 
deltagare med funktionshinder på Katrineberg är positivt för hela skolan. Vi ser det som en 
särskilt viktig uppgift för folkbildningen att vara en aktiv part i samhällets insatser för 

integration av de funktionshindrade i samhället. 
 
2. Målgrupp 
 

A. En viktig målgrupp för Katrinebergs folkhögskola är personer med lättare utvecklings- 
störning eller i kombination med andra funktionshinder som DAMP, ADHD; Aspergers 
syndrom, autistiska särdrag, epilepsi mm. För den här gruppen finns en särskild linje med 
utökad personal och ett eget pedagogiskt program. Linjen heter Praktisk linje och går 

parallellt med övriga linjer på skolan.  
 
B. Invandrare med språksvårigheter och personer med olika funktionshinder kan antas till 

framförallt den allmänna linjen. Det kan vara personer med andra diagnoser som t ex Dyslexi, 
Dyskalkyli, DAMP, ADHD, Aspergers syndrom eller psykiska problem. Därutöver kan även 
personer antas som har svårigheter som mer är att hänföra till det sociala området.  
 

Hur många som antas i grupp B beror på vad skolan anser sig klara av med tanke på 
deltagarnas behov av stöd och hjälp.  
 

3. Pedagogiska/metodiska arbetssätt 
 
A. På den Praktiska linjen arbetar man med en hög grad av individualiserad undervisning. 
Vid kursens början använder sig personalen av en tydliggörandeprocess för att fånga upp 

deltagarnas behov och intressen. Utifrån detta resultat organiseras undervisningen i mindre 
grupper eller ibland i enskilt arbete. Under andra tillfällen arbetar gruppen gemensamt eller 

delat med olika teman som man bestämmer tillsammans.  

 
Undervisningens mål är att stärka deltagarna och förbereda dem för ett självständigt liv. 
Mycket av kursinnehållet riktar sig mot ett framtida eget boende, sysselsättning/arbete och en 
meningsfull fritid. 

 
 



B. Om det finns en grupp med likartade svårigheter eller funktionshinder kan vi välja att de 

arbetar i en egen grupp. Exempel på sådana grupper har tidigare varit invandrare, dyslektiker 
eller någon gång en grupp med blandade diagnoser. Undervisningen har då anpassats till 
gruppens förutsättningar och behov. 

 
Om det finns deltagare med en speciell problematik anpassas undervisningen och kraven till 
vad deltagaren förmår. Här ställs stora krav på lärarna att identifiera och sedan anpassa 
undervisningen till de speciella svårigheter som deltagaren har. Stödet kan ske i form av ökad 

lärartäthet i t.ex. en mindre grupp och att särskilda hjälpmedel används eller att ordinarie 
material anpassas till vad deltagaren kan klara. 
 

4. Integrationsfrågor 
 
På Katrineberg bor deltagarna i de långa kurserna blandat på elevhemmen. Det finns fyra 
större elevhem där deltagare från olika linjer bor integrerat. Det integrerade boendet leder till 

täta kontakter och medför att alla som bor i hemmen kan lära känna varandra.  
 
Eleverna på skolans kurs Idrottsledarskap & Hälsa har i uppgift att ordna aktiviteter för 

deltagarna på Praktisk linje. De skall även verka för att dessa deltagare kommer med i den 
ordinarie verksamheten kvällstid. 
 
I skolans vardag sker integrationen vid gemensamma aktiviteter som morgonsamlingar och 

temadagar då deltagarna i alla linjer är med och där alla medverkar.  
 
På Katrineberg har vi även lokalintegrering då huvuddelen av undervisningen för berörda 
linjer sker i lokaler som ligger intill varandra i skolans huvudbyggnad. I vissa lokaler, inte 

minst i datasalarna, kan olika linjers elever arbeta sida vid sida. 
 
5. Utvecklingsarbete/fortbildning 

 
Personalen på Praktisk linje har sedan några år arbetat med att utveckla verksamheten på 
linjen. Varje läsår genomgår hela arbetslaget internutbildning där verksamheten utvärderas 
och vid behov förnyas. 

 
En annan del i detta utvecklingsarbete är de årliga nätverksträffarna för personal på 
folkhögskolor som arbetar med kurser för deltagare med funktionshinder.  

 
6. Funktionshinder, funktionsnedsättning 
 
Våra lokaler är inte fullt anpassade till rörelsehinder men vi anpassar alltid verksamheten så 

att lokalerna inte ska vara ett hinder. Vissa tekniska hjälpmedel finns, som hörselslinga i vissa 
lokaler, e-böcker och andra hjälpmedel för dig med läs- och skrivsvårigheter. 

 

Katrineberg har samarbete med flera handikapporganisationer i Halland som också har 
kurser på skolan. En annan typ av samarbete är med Handikappidrottsförbundet som 
medverkar med ett avsnitt på vår utbildning Idrottsledarskap & Hälsa. Deltagarna på linjen är 
också funktionärer på Halländska ungdomsspelen som riktar sig till ungdomar med 

funktionshinder.     
 
 



7. Lokaler och teknisk utrustning 

 
För den löpande undervisningen på Praktisk linje disponeras två lektionssalar. Den ena salen 
används till samlingar och diskussioner medan den andra är iordninggjord för praktiskt 

arbete.  I rummet bredvid en av salarna finns en datasal.  
 
Praktisk linje disponerar även en egen lägenhet för träning av ADL-färdigheter. Lägenheten 
är fullt utrustad med vad som behövs för normalt boende. Eleverna bor under olika perioder i 

l och tränar då matlagning, tvätt, städning mm.  
 
På skolan finns en hörselslinga inmonterad i flera salar och i aulan. Vi har även en mindre 

bärbar hörselslinga med mikrofoner som komplement när det behövs.  
 
Katrineberg är anpassat för rörelsehindrade och vi har haft flera kurser där rullstolsbundna 
deltagit. Skolan är också tillgänglig för allergiker då all inredning är anpassad till detta. 

 
8. Rekrytering 
 

När det gäller rekrytering till Praktisk linje vänder vi oss främst till de gymnasiesärskolor där 
vår målgrupp finns. Vi har kontakt med vissa nyckelpersoner där som yrkesvägledare, lärare, 
kuratorer m.fl. Under höstterminen besöker vi ett antal av dessa gymnasiesärskolor och 
berättar om vår verksamhet. Under dessa besök följer alltid någon deltagare på linjen med. Vi 

tar också emot många besök här på skolan där intresserade ungdomar får en inblick i vår 
verksamhet. De besökande kan vara grupper från ett gruppboende eller från gymnasiesär- 
skolor men även enskilda ungdomar kommer i sällskap med lärare och/eller föräldrar. 
 

Skolan har en hemsida där man i text och bild kan få veta mer om linjen. I särskilda prospekt 
kan blivande elever också läsa om skolan. På sommaren har vi en prova på kurs där de som 
sökt till linjen kan lära känna blivande klasskamrater och personalen samt öka kännedomen 

om skolan. 
 
När det gäller övriga funktionshinder har vi för närvarande ingen särskild rekrytering utan det 
kommer alltid en del till skolan ändå. Tyvärr berättar inte alla om sitt handikapp utan det är 

först efter en period som detta upptäcks och åtgärder kan vidtas för att klara undervisningen.  
 
Rekrytering kan även ske i samarbete med arbetsförmedlingen eller andra liknande 

institutioner. Det kan t.ex. gälla en särskild grupp som de har kontakt med och som behöver 
komplettera sina studier 
 
 

Katrinebergs folkhögskola den 12 september 2013 
 

 

Peter Carlsson, rektor 


