Ramprogram
för Folkuniversitetets
verksamhet riktad
till personer med
funktionsnedsättning

Utgångspunkter
Folkuniversitetets verksamhet omfattar folkbildning, skolor samt utbildning för organisationer, myndigheter och företag. Vi är en tydlig del
av det civila samhället och agerar utifrån vår idéburna värdegrund på
den samhälleliga arenan. Folkuniversitetets strävan är att i vårt arbete
bidra till att göra människor delaktiga, öka mångfalden och utveckla
demokratin. Med utgångspunkt i ett av de grunduppdrag Folkuniversitetet fått av staten i egenskap av statsbidragsberättigat studieförbund
arbetar vi för att göra hela vår folkbildningsverksamhet tillgänglig för
alla. Detta gäller också övriga delar av vår utbildningsverksamhet.
Alla människor oavsett bakgrund, eventuell funktionsnedsättning
eller inlärningshinder ska ges möjlighet att tillgodogöra sig bildning,
utbildning och kulturupplevelser. Vi arbetar så att nödvändiga anpassningar görs efter varje individs förutsättningar, önskemål och behov.
Den grundläggande ambitionen för Folkuniversitetet är att överbrygga
utanförskap hos den enskilde individen.
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Inriktning
Folkuniversitetets verksamhet riktad till personer med funktionsnedsättning startade ursprungligen i samarbete med mentalsjukhusen
i Stockholm, Göteborg och Malmö i slutet av 1960-talet. Grunden i
verksamheten var folkbildning och kulturverksamhet.
Under åren har verksamheten utvecklats till att omfatta fler målgrupper och nya områden men merparten av verksamheten har vänt sig
till personer med kognitiva funktionsnedsättningar och inlärningshinder till följd av psykisk ohälsa, medfödda och förvärvade hjärnskador,
demens eller stressrelaterade sjukdomar.
Verksamheten bedrivs huvudsakligen i studiecirkelform, med
små grupper, där det är lätt att skapa gynnsamma förutsättningar för
deltagarna att kunna tillgodogöra sig kunskap och bildning samt delta
i skapande aktiviteter. Kulturverksamhet och olika typer av kultur
arrangemang arrangeras utifrån liknande förutsättningar.
Sedan början av 2000-talet har också stat och kommun gett Folk
universitetet i uppdrag att på flera orter bedriva såväl svenska för
invandrare som grundläggande vuxenutbildning och utbildning på
gymnasienivå för ovan nämnda målgrupper som en del i det reguljära
utbildningsväsendet.
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Pedagogiska/metodiska arbetssätt
Folkuniversitetets arbete tillsammans med de aktuella grupperna ska
följa de allmänna principerna för förbundets folkbildningsarbete. Det
innebär bland annat att pedagogik, studiematerial och metodik anpassas såväl till gruppen som till de enskilda individerna. På grund av
deltagarnas situation och förutsättningar krävs särskilda anpassningar
av pedagogik och arbetssätt. Den anpassade pedagogiken vilar på
följande fundament och återfinns i samtliga verksamheter för målgrupperna: motivation, trygghet, små grupper, kontinuitet samt ett ständigt
växelspel mellan grupp och individ.
Folkuniversitetets arbete ska bygga på en väl utvecklad pedagogisk
erfarenhet. Verksamheten ska därtill kännetecknas av ett vetenskapligt
förhållningssätt och ta hänsyn till och utgå från de senaste forskningsresultaten och det aktuella kunskapsläget. För Folkuniversitetet gäller
här, liksom för verksamheten i övrigt, att vi aktivt i organisationen
söker tillgodogöra oss de senaste vetenskapliga rönen. Det gäller såväl
didaktiken som medarbetarnas kunskaper om bakomliggande orsaker
och förutsättningar för de aktuella målgruppernas studier. Även om ett
antal faktorer är gemensamma för grupperna skiljer sig ändå förutsättningarna mellan grupperna och från individ till individ.
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Utveckling och förnyelse
För att sprida erfarenheter, kunskaper och utbyta information inom
handikappområdet finns en nationell utvecklingsgrupp, med företrädare för samtliga regioner inom Folkuniversitetet. Jämsides med det
arbete som sker inom respektive avdelningar arbetar den nationella
gruppen aktivt för att finna de rätta formerna för utveckling och för
nyelse av verksamheten.
Systematisk omvärldsbevakning ska bedrivas för att göra relevant
forskning tillgänglig för det fortsatta utvecklingsarbetet. Likaså ska
aktiva insatser göras för att tillgodogöra verksamheten internationella
erfarenheter. Möjligheterna att göra distansstudiestöd tillgängligt för
alla är en prioriterad uppgift. I syfte att starta nydanande projekt och
utveckla nya metoder för målgrupperna ska Folkuniversitetet fortlöpande samverka med lokala föreningar, kommunal verksamhet och
olika organisationer. Löpande kursutvärderingar av verksamheten ska
genomföras för att säkerställa och utveckla kvaliteten i arbetet.

Folkuniversitetets ramprogram för verksamhet riktad till personer med
funktionsnedsättning har fastställts av förbundsstyrelsen den 9 maj 2011.
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