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Vilka  är Riksförbundet FUB?

Riksförbundet FUB är en intresseorganisation

som arbetar för och med personer

med intellektuell funktionsnedsättning (IF).

Vilka  är Ung i FUB?

Ung i FUB är Riksförbundet FUB:s

ungdomsnätverk för unga medlemmar

i åldrarna 15-30 år. 

Ung i FUB arbetar med olika

rättighetsfrågor och att göra

sina röster hörda. 



Ung i FUB:s ungdom sforum  Aktiv ism  för a lla :

Den 9 och 10 oktober hade

Ung i FUB sitt första nationella

ungdomsforum Aktivism för alla.

Unga medlemmar från FUB

träffades i Sundbyberg i Stockholm

och pratade om aktivism, rättigheter

och skapade aktivism tillsammans.

Under forumet hade Tess Wappsell

och Robert Öberg en programpunkt

om arbete och utbildning. 

Tess är medlem i Ung i FUB och

sitter i Inre Ringen Sveriges styrelse.

Robert arbetar på Riksförbundet FUB

med frågor som handlar om

arbete och utbildning. 

Tess och Robert hade ett interaktivt samtal.

Det betyder att Tess och Robert pratade

med varandra om egna erfarenheter

av arbete och utbildning och på vilka

sätt Riksförbundet FUB jobbar med

frågor om arbete och utbildning. 

Samtidigt som Tess och Robert

ställde frågor till medlemmarna som satt i publiken. 

Det här dokumentet 

är en sammanställning 

av medlemmernas svar. 



Tess och Roberts egna ord

om  varför de tog fram  

program punkten:

FUB  arbetar utifrån de globala

målen och Agenda 2030. 

Det fjärde målet i Agenda 2030

är god utbildning för alla. 

I Sverige ska alla människor

ha rätt till arbete och utbildning. 

Men förutsättningarna ser

väldigt olika ut för olika 

människor och i synnerhet

för personer som går i

eller har gått i särskolan. 

Utbildning ska leda till

arbete och förbereda 

eleverna för ett arbetsliv.

Gymnasievalet är en av

de viktigaste valen för

en tonåring idag. 

Samtidigt har inte

alla elever rätt till

valfrihet i sin utbildning. 

De kurser som finns 

för personer med IF

är begränsande och 

det finns för få alternativ.

Vi tror att en samhällsförändring 

är möjlig och att den börjar i skolan.



Medlem m arnas svar:

Fler a lternativ  på  utbildningar:

Utifrån medlemmarnas svar

blir det tydligt att de saknar

flera alternativ på utbildningar

inom gymnasiesärskolan. 

Exempel som medlemmarna 

tog upp var bland annat:

* Vårdbiträde

* Hår/ styling 

* Ekonomi

* Mer utbildning på lättläst på andra språk än svenska

* Fotografi 

* Innebandy

* Media

* Musik

* Lagerutbildning

* Alla utbildningar borde finnas anpassade

Det är en stor variation

på medlemmarnas svar.

Många av medlemmarna 

uttryckte ett missnöje kring

sin egen skolgång och hade

önskat att det fanns ett större

utbud av utbildningar som både

ledde till arbete och gjorde

skolgången roligare. 



Vad händer efter gym nasiesärskolan?

Det var flera av medlemmarna

som tog upp vad som händer 

efter gymnasiesärskolan 

och efter studenten. 

Medlemmarna uttryckte att

studenten innebär en 

livskris och en isolering

för många unga vuxna 

med IF.

Man förlorar många av

sina vänner och sin trygghet.

Medlemmarna upplevde 

att de inte hade förberetts

på livet efter studenten.  

 



Indiv iduellt  stöd:

Medlemmarna önskade sig 

individuellt stöd och individuell 

anpassning under gymnasiesärskolan.

Om man till exempel har en

lättare funktionsnedsättning 

borde man få större utmaningar. 

Medlemmarna tycker att

gymnasiesärskolan ska 

se till individen och de olika 

behov som finns i klassrummet. 

Medlemmarna sa att man 

tappar motivationen att

ens gå till gymnasiet om

man känner att man inte

får ut något av det. 

 



Betygen:

Många av medlemmarna 

är besvikna över att

deras betyg från gymnasiesärskolan

inte räknas och att det inte går

att söka sig till andra 

utbildningar efter gymnasiet.

Medlemmarna efterfrågar fler

möjligheter till vidareutbildning. 

 

 



Vad händer nu?:

Ung i FUB kommer

fortsätt sitt arbete

med frågor kring

arbete och utbildning. 

 

Ung i FUB:s medlemmar

skulle bli väldigt glada

om Lotta Edholm ville

träffas och prata om 

det som är bra och

det som kan bli bättre

för ungdomar och 

unga vuxna som går i

eller har gått i särskolan.

Avsändare:

Ung i FUB

Riksförbundet FUB:s

arbetsgrupp för skola

och utbildning

Inre Ringen Sverige
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