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Utbildningen, som handleder för arbete 
och ett självständigt liv, är avsedd för 
dem, som har det största behovet av 
särskilt och omfattande stöd och som 
på detta sätt kan få undervisning och 
handledning, som är anpassad efter 
deras personliga mål eller förutsätt-
ningar.

Utbildningens omfattning är 60 kom-
petenspoäng och genomförs i sin hel-
het som specialundervisning. Under-
visning och handledning ges enligt 
individuella mål och förutsättningar. 
Personlig utvecklingsplan för kun-
nande (PUK) och personlig studieplan 
(PSP) läggs upp för var och en stude-
rande. 

Utbildningen grundar sig på allas 
människovärde och rätten till ett gott 
liv. De centrala värderingarna såsom 
jämlikhet, tolerans, respekt för olikhet 
och självbestämmanderätt, styr utbild-
ningen och de beslut, som fattas om 
den. 

Utbildningen betonar individualitet 
och stävar samtidigt till att stöda ge-
menskap. De studerande bemöts som 
aktiva människor, som försöker nå sina 
mål och som är experter på sitt eget liv.

INDIVIDUELLT ANPASSADE 
UPPGIFTER

Arbete med stöd och utlokaliserat arbete är en 
viktig del av vår verksamhet och det erbjuds för 
alla våra brukare, som har intresse och möjlighet 
till det. Utlokaliserade arbetstagare/brukare träffar 
regelbundet sina två arbetshandledare på gemen-
samma möten. Utlokaliserad arbetsverksamhet 
innebär inte anställning, utan är en form av sys-
selsättning för personer, som yrkesmässigt och 
socialt klarar av att utföra uppgifter med stöd av 
handledare och den arbetsledning som ges på ar-
betsplatsen.
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