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Kursens mål 
Växa är en tvåårig kurs som riktar sig till personer som gått i särskola eller fått 
annat stöd i skolan. Målet med denna kurs är att: 

• du förstår dig själv och din funktionsnedsättning bättre. 

• du utvecklas i det dagliga sociala samspelet med övriga kursdeltagare. 

• du utvecklas efter dina egna förutsättningar i de ämnen du läser.  

• du har två roliga år! 

 

Ansökningshandlingar som krävs för godkänd 
ansökan 
 

• Ansökan i Schoolsoft/länk finns på hemsidans kurssida Växa 

• Besöka skolan och träffa pedagogiska personal för samtal 

• Kontaktuppgifter till 2 referenspersoner som känner den 
sökande väl, men inte är släkt eller vän 

Förkunskaper 
Kunna läsa och skriva med lite stöd. 

Urval av sökande 
Utifrån besöket på skolan med samtal och referenstagningen bedöms vilka 
sökanden som har förutsättningar att kunna tillgodogöra sig kursinnehållet. 
Av de sökande som bedömts lämpliga prioriteras de som inte gått i skolan de 
senaste åren. 
 
Starten på kursen innebär tio veckors introduktion - Växa introduktion. Om både 

du och vi på skolan tycker att vi har skapat rätt förutsättningar för att fortsätta på 
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Växa, hjälper vi dig att ansöka till en ordinarie plats. Kursen är tvåårig. Vid behov av 
ett tredje år ska en ny ansökan göras.  

Beslut om antagning 
Arbetslaget bereder ett underlag för antagning. Biträdande rektor fattar det 
formella beslutet om antagning och tillämpar följande alternativ antagen, reserv, 
ej antagen. Beslutet meddelas samtliga sökanden i Schoolsoft.  

Hantering av reserver 
Sökande som bedömts lämpliga, men inte kunnat erbjudas en plats, placeras på 
en reservlista. Rangordning på denna reservlista sker utifrån 
turordningsprincipen.  

Övrigt 
Efter antagning, men före kursstart, ska deltagaren göra ett besök på skolan där 
stödbehoven gås igenom med assistenterna. 

Överklagande av beslut 
Antagningsbesked på allmän och särskild kurs kan överklagas. Överklagan 

lämnas skriftligt till skolans rektor senast 10 dagar efter att antagningsbeskedet 

publicerats i Schoolsoft. Folkhögskoleförvaltningens styrelse fattar slutgiltigt 

beslut i ärendet. 


