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Handlingsplan för 
förstärkningsbidraget 
Syftet med en handlingsplan för förstärkningsbidraget är att skapa en folkhögskola som är 
tillgänglig för alla. Deltagare med funktionsnedsättning kan ha behov av särskilda 
pedagogiska insatser, som undervisning i små grupper, med kostnader för förstärkta 
lärarinsatser som följd. Förstärkningsbidraget ska göra sådana insatser möjliga. 

Bakgrund 

Skolan kan söka bidrag för merkostnader för utökad lärartäthet vid pedagogiska insatser för 
deltagare med funktionsnedsättning. Endast lärartäthet överstigande 1,8 årslärartjänster per 
tusen deltagarveckor kan utgöra grund för ansökan. Skolan kan också söka bidrag för 
merkostnader för ökade kuratorsinsatser. 

Funktionsnedsättning definieras av Socialstyrelsen som en nedsättning av fysisk, psykisk eller 
intellektuell funktionsförmåga. En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller 
annat tillstånd eller till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd 
eller skador kan vara av bestående eller av övergående natur. Specialpedagogiska 
skolmyndigheten, SPSM, som handlägger bidraget, använder 12 olika kategorier av 
funktionsnedsättning vid ansökan: 

1. Rörelsehinder 
2. Synskada 
3. Hörselskada 
4. Dövhet 
5. Dövblind 
6. Utvecklingsstörning 
7. Hjärnskadad i vuxen ålder 
8. Psykisk funktionsnedsättning 
9. Medicinsk funktionsnedsättning 
10. Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 
11. Dyslexi 
12. Språkstörning på grund av funktionsnedsättning 

Mål 

• Alla skolans kurser ska vara tillgängliga för deltagare med funktionsnedsättning 

• Alla deltagare som i någon grad har en funktionsnedsättning ska möta undervisning 
och lokaler anpassade till deras behov. 
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Metod 

Arbetet med förstärkningsbidraget tar sin början vid det välkomst- eller inskrivningssamtal som 
hålls med alla deltagare efter antagning eller i samband med kursstart när en individuell 
studieplan upprättas. Då dokumenteras en eventuell funktionsnedsättning och hur den 
konstaterats (i slutet av det här dokumentet finns ett par olika alternativ till mallar som kan 
användas för dokumentation). Samtidigt informeras deltagaren om sin rätt till stöd och till 
inflytande över planeringen av detta stöd. Denna dokumentation ska sedan, i enlighet med 
integritetspolicyn förvaras inlåst, eller, om en digital lärplattform eller liknande används, 
lösenordskyddas. Den som hållit i samtalet ansvarar också för att informera skoladministratören 
om funktionsnedsättningen för registrering i Schoolsoft. Uppgifterna i Schoolsoft är bara 
åtkomliga för personal med särskild behörighet. 

Förstärkningsbidraget används för att öka lärartätheten, så att man ibland kan jobba med 
dubbla lärare i klassrummet eller ha mindre undervisningsgrupper. Detta möjliggör inkludering i 
klassrummet samtidigt som det stärker relationsbyggandet mellan lärare och deltagare och 
ökar möjligheten för läraren att i samråd med deltagaren identifiera vilka anpassningar som 
behöver göras och vilka som är mest effektiva. En mindre grupp gör det också lättare att 
etablera den relation som krävs för att deltagaren ska våga öppna sig angående sådant som 
varit svårt i tidigare skolgång. Förstärkningsbidraget används också för förstärkta 
kuratorsinsatser där det finns behov av det.  

En skola som är tillgänglig för alla ställer också krav på skolmiljön. Detta gäller dels den fysiska 
tillgängligheten – lektionssalar och de flesta övriga allmänna utrymmen ska vara tillgängliga för 
alla – dels den psykosociala miljön. Skolan strävar efter en drogfri miljö, tillgång till kurator för 
alla som behöver det och kompetens om funktionsnedsättningar inom alla personalkategorier, t 
ex kökspersonal med kompetens i frågor som rör födoämnesallergi, specialkost och 
ätstörningar.  

För att säkerställa att skolan har kompetens att möta olika funktionsnedsättningar erbjuds 
lärare och övrig personal vid behov handledning eller fortbildning inom relevanta områden. Vid 
nyanställning beaktas också behov av särskilt utbildad personal i frågor som rör funktionhinder. 
Dessutom kan skolan vid behov samarbeta med organisationer som har specialkompetens 
inom specialpedagogik och i sin tur också anlitas av myndigheter såsom arbetsförmedlingen, 
samt även med myndigheter som socialtjänst, försäkringskassa och arbetsförmedling. 

Exempel på aktiviteter 

• Välkomst- eller inskrivningssamtal för alla kursdeltagare 
• Anpassad studietakt vid behov av det 
• Extra lärarstöd i klassrummet eller enskilt 
• Anpassade uppgifter med hänsyn till funktionsnedsättning 
• Terminsvisa utvecklingssamtal med klassföreståndare/mentor 
• Vid behov tätare uppföljning av exempelvis närvaro eller stöd i skolarbetet 
• Temadagar eller besök för att aktualisera frågor om funktionsnedsättningar 

Åtgärder 

Om det under kursens gång framkommer att någon deltagare är i behov av särskilt stöd ska 
anpassningar enligt ovan göras och ett fördjupat samtal föras med deltagaren om vad 
svårigheterna består i och vilket stöd som behövs. Om det framkommer att deltagaren har en 



 
 

 

  3 
 

funktionsnedsättning ska dokumenteras på samma sätt som vid ett välkomst- eller 
inskrivningssamtal (se ovan) samt meddelas till skoladministratören. 

Kartläggning 

Kartläggningen ska visa i vilken mån alla kurser är tillgängliga för deltagare med 
funktionsnedsättning och om alla deltagare som har någon grad av funktionsnedsättning möts 
av undervisning och lokaler anpassade till deras behov. Kunskapen ska sedan användas för att 
utveckla handläggningen och användandet av förstärkningsbidraget på skolan. För att 
undersöka hur arbetet med förstärkningsbidraget går används flera kunskapskällor och 
indikatorer: 

• Regelbundna samtal mellan lärare och deltagare med utgångspunkt i den individuella 
studieplanen och deltagarens behov av stöd 

• Uppföljning i arbetslaget kring de deltagare som har behov av särskilt stöd 
• Frågor om stöd och hjälp finns med i den årliga verksamhetsenkäten. 
• Rektor eller den som rektor utser tillsammans med kurator, omsorgsgrupp eller liknande 

följer arbetet över tid. 

Uppföljning 

Rektor eller den som rektor utser ansvarar för att kartläggning genonomförs åtminstone en 
gång per år. Kartläggning och analys bör involvera omsorgsgrupp eller liknande samt 
undervisande personal.  

Kartläggning och analys ska mynna ut i en utvecklingsplan för det kommande 
året.Dokumentationen ska följa samma modell som övriga kvalitetsrapporter och 
utvecklingsplaner inom verksamheten: 

1. Bakgrund och uppföljning beskriver hur det gått med utvecklingsarbetet som beskrevs i 
den förra utvecklingsplanen 

2. Nulägesbeskrivning bygger på genomförda enkäter och utvärderingar samt på lärarnas 
bedömning. 

3. Mål- och aktiviteter beskriver vilka mål man valt att jobba med det kommande året och 
vad man ska göra för att nå dessa mål 

Se exempel i Bilaga 1. 
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Utvecklingsplan för 
förstärkningsbidraget 
2016-17 
Bakgrund och uppföljning 

Det senaste årets utvecklingsarbete har fokuserat på att utveckla stödet till de deltagare som 
har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hela arbetslaget på allmän kurs har gått en kurs 
om hur man kan göra anpassningar till den mål-gruppen och hur det gynnar hela gruppen, 
detta har lätt till ett delvis förändrat arbetssätt och även förändrad möblering i klassrummet.  

Nulägesanalys 

Allt fler deltagare på flera av skolans linjer lider av psykisk ohälsa och psykiska 
funktionsnedsättningar. Det finns ett behov av att lyfta dessa frågor, dels i deltagargruppen, 
dels med personalen. 

Mål och aktiviteter 

Mål: Öka medvetenheten om psykisk ohälsa bland deltagarna 

Aktivitet: Under höstterminen blir detta fokus på Forumsamlingarna 

Aktivitet: Carina går runt i klasserna och informerar samt påminner om möjligheten att boka 
samtal med henne  

Mål: Öka kunskapen hos personalen om psykisk ohälsa och hur man ska förhålla sig till dem 
som har psykiska funktionsnedsättningar. 

Aktivitet: Hela personalgruppen deltar i Gunnel Bermeds föreläsning om psykisk ohälsa 

Aktivitet: Tre från personalen, två lärare och en från övrig personal deltar i en forbildningskurs 
kring psykiska funktionsnedsättningar 

Bilaga 1      Exempel från fiktiv skola 


