Du kan få extra stöd när du studerar!
Har du svårt att koncentrera dig, problem med att läsa och skriva, eller
är det något annat som gör att du tvekar att börja studera? Då kan du
få Individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning - IPSU.
IPSU kan ge dig stöd så att du lyckas med dina studier.
Här är några exempel på hjälp du kan få:
•• Tillsammans med dig tar vi reda på vad du behöver för att lyckas
•• Dator, fickminne, appar eller annat som kan ge dig stöd under studierna
•• Träna studieteknik och strategier innan du börjar din utbildning
•• Pedagogiskt stöd under utbildningen
•• Vi utbildar dina lärare i hur de kan ge dig bra förutsättningar för att lyckas

Låter det intressant?
I så fall ska du prata med din handläggare på Arbetsförmedlingen.
Fråga efter IPSU.

Information
Vill du ha mer information om IPSU
– gå in på vår hemsida: www.iris.se/IPSU
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”Jag ville jobba utomh
us, men på
utbildningen hade jag
svårt att
planera .
Jag fick lära mig att an
vända
hjälpmedel. Det hjälpt
e mig att
planera och komma
ihåg vad jag
skulle göra.
Lärarna och mina ku
rskamrater fick
veta hur de kunde ge
mig stöd.
Nu är klar med
utbildningen och ska
börja arbeta.”
/Samir

www.iris.se
Iris har hjälpt människor från utanförskap till egen försörjning i över hundra år. Än idag arbetar Iris för att möjliggöra
inträde på arbetsmarknaden genom att erbjuda funktionsstärkande insatser, integration och matchning. Iris
är en del av Irisgruppen som är en av Sveriges ledande aktörer för effektiv utbildning och stödinsatser för
vuxna i syfte att nå egen försörjning. Irisgruppen består av verksamheterna Iris, Medlearn och Competens.

