En skole for alle

En skole for alle
Elever med utviklingshemming er som
elever ﬂest; de lærer av sine jevnaldrende. Derfor arbeider Norsk Forbund for
Utviklingshemmede (NFU) for en inkluderende skole. Vi vil at alle elever får
være en del av samme skole- og klassemiljø.
Ingen burde behøve å kjempe for at barnet deres blir inkludert i skolen. Likevel
møter mange motbør fra skolesystemet.
Men i denne kampen står du ikke alene.
NFU er til for å hjelpe: Vi tilbyr den enkelte støtte i form av råd og veiledning.
Og når viktige, politiske beslutninger
tas, er vi på plass for å tale din sak.

2

!
Alle elever bør være en del
av miljøet på skolen.
Dette er en viktig sak for
Norsk Forbund for
Utviklingshemmede (NFU).
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!
Vi gir råd og veiledning om
dine rettigheter.

Mange er usikre på hvilke rettigheter
barnet deres har i skolen. Og det kan
være tøft å ikke bli hørt. I slike situasjoner kan NFU hjelpe. Vi har lang erfaring
med slike spørsmål, og kan tilby nyttige råd og veiledning.
NFU ønsker å være en følgesvenn gjennom de ulike livsfasene, og vi vil jobbe
for at du får det tilbudet du har krav på.
Som medlem kan du dra nytte av vår
kunnskap om tidligstimulering, barnehage, grunnskole, videregående skole
og voksenopplæring.
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Du har rett igheter
Alle har rett til opplæring – fra de er født,
til de blir voksne. Og alle har rett til å bli
inkludert i barnehage- og skolemiljøet.
Noen kommuner har egne barnehager,
skoler eller grupper for elever med nedsatt funksjonsevne. Dette er i strid med
hensikten til lovverket.
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Mennesker med utviklingshemming har
også rett til utdanning etter videregående skole. Da kan høyskoleutdanning
være aktuelt. Derfor jobber NFU opp
mot ﬂere høyskoler: Målet er at de skal
tilrettelegge studier for personer med
utviklingshemming.

Mennesker med utviklingshemming
kan også ha verdifull realkompetanse.
Det er viktig at de får den anerkjent, og
at de har mulighet til å utvikle seg videre. Andre vil ha stor nytte av å holde
ved like kunnskaper og ferdigheter fra
grunnskolen. Dette kan skje gjennom
kommunal voksenopplæring.
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NFU jobber for at alle kan
få utdanning. Også etter
videregående skole.
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Vi taler din sak

Politikerne snakker gjerne om kvalitet i
skolen. Men alt for ofte blir elever med
spesielle behov utelatt i debatten. En
viktig oppgave for NFU er å arbeide for
at skolen blir bedre for alle – ikke bare
for noen. Vi jobber aktivt overfor myndighetene, for at elever med utviklingshemming også skal nyte godt av reformene i skoleverket.
NFU følger de politiske prosessene og
kjemper for en skole som ser enkeltmennesket. Et viktig mål er å stoppe
fremveksten av spesialskoler og såkalt
forsterkede tiltak. Der stenges mennesker med utviklingshemming ute fra et
vanlig skole- og gruppemiljø.
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Vi påvirker politikerne for at
vi skal få en skole for alle.

Vi trenger deg
NFU er den største organisasjonen i
Norge for personer med utviklingshemming. NFU styres av medlemmene, og
mye av det viktige, lokale arbeidet drives
av frivillige. Om du er pårørende, blant
dem som er opptatt av vår sak, eller selv
en person med utviklingshemming: NFU
er din organisasjon. Som medlem møter
du andre som er i samme situasjon som
deg. Og ikke minst støtter du arbeidet
NFU driver for å skape en skole for alle
– og et mer inkluderende samfunn.
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NFU er organisasjonen for
pårørende, utviklingshemmede selv – og andre interesserte.

Fødselsdato:

Fylkes- eller lokallag:

Sammen med enkeltmedlem (gjelder barn under 18 år):

Telefonnummer:

Postnummer og poststed:

Adresse:

Familiemedlem kr 200,- (samme husstand)
Navn:

Barn under 18 år kr 50,-

Minstepensjonist kr 200,-

Enkeltmedlem kr 400,-

Kontigentsatser (kryss av):

0090 Oslo

Svarsending 1225

Utviklingshemmede

Norsk Forbund for

Vil du vite mer?
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Adresse: Postboks 8954 Youngstorget, 0028 Oslo
Nettsted: www.nfunorge.org
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