POLICY FÖR FÖRSTÄRKNINGSBIDRAG OCH SCHABLONBIDRAG
Antagen av styrelsen för Folkhögskoleföreningen i Angered den 18 oktober 2016
Folkhögskolan i Angereds målgrupp och bevekelsegrund
Folkhögskolan i Angered vill vara och är i första hand en resurs för människorna som
bor i Angered. Den viktigaste målgruppen för rekrytering är boende i området och ett
av antagningskriterierna är att angeredsbor antas före annan sökande. I stadsdelen bor
en mycket stor andel människor med sina rötter i länder över hela världen. Deltagarna
på folkhögskolan är också till en övervägande del bosatta i Angered och har ett annat
modersmål än svenska.
Målsättning
De extra insatserna för deltagare med funktionsnedsättningar och deltagare med
brister i svenska språket syftar till att dessa studerande ska ges möjlighet att studera
på samma villkor och ha samma förutsättningar att nå sina mål som andra studerande
på folkhögskolan. Det handlar om den fysiska såväl som den psykosociala miljön.
Allmänt förhållningssätt
Deltagare med särskilda behov ges kompensatoriskt stöd i ordinarie kursverksamhet.
Inom möjligheternas ram ska en funktionsnedsättning inte hindra någon från att delta i
skolans verksamhet. Särskilda metoder, hjälpmedel och personella resurser ska
utarbetas respektive avsättas för dessa studerande. För sådana särskilda insatser kan
ekonomiskt stöd sökas hos Folkbildningsrådet och Specialpedagogiska
skolmyndigheten, SPSM.
Extrainsatser som görs till stöd enligt ovan och för deltagare med brister i svenska
språket dokumenteras, utvärderas och värderas kontinuerligt tillsammans med
deltagarna och i arbetslaget för kursen.
Pedagogik/metodiskt arbetssätt
Deltagarna har stort ansvar för sina studier och handleds efter behov i sitt
kunskapande av lärarna. För vissa funktionsnedsättningar eller för invandrare med
begränsade kunskaper i svenska språket är behovet av stöd/handledning stort och
personaltätheten är därför hög i den pedagogiska verksamheten. Den högre
personaltätheten ger vid behov utrymme till individuell handledning och att arbeta i
mindre studiegrupper där var och en ges större utrymme att träna och utveckla
svenska språket.

