Studera inom yrkeshögskolan
med särskilt pedagogiskt stöd.

Du som har en funktionsnedsättning har rätt att få stöd i dina studier
inom yrkeshögskolan, så kallat särskilt pedagogiskt stöd.
Vad är särskilt pedagogiskt stöd?

Att tänka på

Om du har svårigheter i studierna som beror på en

Om du är antagen till en utbildning och vet att du kommer

funktionsnedsättning, till exempel dyslexi eller en neuro-

att behöva särskilt pedagogiskt stöd, ta kontakt med

psykiatrisk funktionsnedsättning, kan du få hjälp med dina

utbildningsanordnaren i ett tidigt skede för att informera

studier genom olika insatser och åtgärder. Syftet är att du

om vilka insatser som kan behövas i dina studier. Det är

ska kunna nå utbildningens mål. Exempel på stöd kan vara

bra om ni tillsammans utformar en individuell studieplan

anteckningsstöd, inläsning av litteratur, utökad lärartid eller

där det framgår vilket stöd du kommer att få i dina studier.

teckenspråkstolk.

Du behöver ha ett underlag som intygar din funktionsnedsättning

Om du är i behov av förlängd studietid för att nå utbildningens

och som bekräftar ditt behov av särskilt pedagogiskt stöd.

mål kan du och utbildningsanordaren komma överens om

Myndigheten för yrkeshögskolan kan bevilja ekonomiskt

att förlänga studietiden med högst sju månader.

bidrag till utbildningsanordnaren (skolan) för pedagogiska

Utbildningsanordnaren är inte skyldig att erbjuda förlängd

insatser till dig med funktionsnedsättning.

studietid men de allra flesta erbjuder den möjligheten.

För ytterligare information se www.yrkeshogskolan.se/omyrkeshogskolan/Studera-med-funktionsnedsattning/
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Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Myndigheten har sex verksamhetsområden: yrkeshögskolan, konst- och kulturutbildningar,
tolkutbildning inom folkbildningen, övriga utbildningar, validering och EQF (European Qualifications Framework). Myndigheten har kontor i Västerås och Hässleholm.
De cirka 100 medarbetarna är fördelade på avdelningarna utbildningsfrågor, omvärldsanalys och uppföljning, tillsyn och kvalitetsgranskning, kommunikation samt internt stöd och styrning.
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