Vindelns folkhögskolas policy kring funktionsrätt
Vad är funktionsrätt?
Funktionsrätt Sverige
”Handikappförbunden har bytt namn till Funktionsrätt Sverige och nu börjar vi använda det nya ordet
funktionsrätt. Ordet funktionsrätt handlar om att det är en mänsklig rättighet att fungera i samhället.”
”Vi har ett mandat från Förenta Nationerna att bevaka att en stor del av befolkningen – flickor och pojkar,
kvinnor och män med funktionsnedsättning – tillerkänns sina mänskliga rättigheter, sin funktionsrätt, fullt
ut.”

Definitioner av funktionsnedsättning och funktionshinder
Socialstyrelsen
”Funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga.
Funktionshinder är den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till
omgivningen.”
WHO - Världshälsoorganisationen
”Funktionshinder är den begränsning eller det hinder som gör att en person till
följd av en skada inte kan utföra en aktivitet på det sätt eller inom de gränser som kan anses vara
normalt.”
Denna definition är WHO:s och den skiljer sig något från definitionen i den svenska diskrimineringslagen.

Skolans allmänna förhållningssätt till deltagare med funktionsnedsättningar

Till Vindelns folkhögskola är alla välkomna som är intresserade av vuxenstudier, förutsatt att de praktiska
behoven går att tillgodose.
På skolans kurser har sedan många år studerande med olika funktionsnedsättningar integrerats i
undervisningen i boendet och i den sociala samvaron.
Rekrytering
Det sker ingen riktad rekrytering mot funktionsnedsatta men vi får varje läsår ansökningar vilka hanteras
inom respektive lärarlag.
Utveckling mot förbättringar
Utvecklingsarbetet sker fortlöpande genom samtal och utvärderingar.
Lokaler och teknisk utrustning
I Vindeln är såväl boendet som undervisningslokalerna till viss del anpassade för att tillgodose behov hos
studerande med funktionsnedsättning. I Lycksele, Umeå och Åsele är undervisningslokalerna till viss del
anpassade för studerande med funktionsnedsättning.
Behoven utreds av lärarlaget tillsammans med kursdeltagaren. Praktiska anpassningar i undervisningssituationen och inköp av lämpliga läromedel sköts av lärarlaget.
Utbildning/fortbildning av personal
All personal som i sitt arbete möter kursdeltagare med funktionsnedsättning ska ha möjlighet till
utbildning/fortbildning i den omfattning som anses nödvändig.
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