Oikeutesi kansanopisto-opiskelijana
Opiskeletko kansanopistossa? Oletko tyytymätön tilanteeseesi tai onko
sinulla ristiriitoja koulusi kanssa? Voit siinä tapauksessa kääntyä
kansanopistojen opiskelijoiden oikeuksia ajavan neuvoston FSR:n
(Folkhögskolornas studeranderättsliga råd) puoleen. Annamme tukea ja
neuvoja sekä kerromme sinulle oikeuksistasi.

Kansanopistot ovat vapaita oppilaitoksia ja niillä on vain
vähän yhteisiä sääntöjä
Kansanopistot muodostavat koulutusjärjestelmän, jolla on laaja-alaisia
tavoitteita ja vain vähän yhteisiä sääntöjä. Kansansivistysneuvosto
(Folkbildningsråd) jakaa valtiollista tukea kansanopistoille niiden
toimintaa varten. Tukeen liittyy tiettyjä säädöksiä, mutta
kansansivistysneuvoston tehtävänä ei ole tarkastaa eikä valvoa kouluja.
Koululait eivät koske kansanopistoja, eikä kansanopistoille ole laadittu
kansallisia opetussuunnitelmia.
Sinulle kansanopiston opiskelijana tämä tarkoittaa sitä, että koulun
johtokunta tekee tilanteeseesi ja oikeuksiisi vaikuttavat päätökset.
Kansanopistojen opiskelijoiden oikeuksia ajavan neuvoston eli FSR:n
tehtävänä on vahvistaa kansanopistoissa opiskelevien oikeudellista
asemaa.

Oletko tyytymätön? Oletko törmännyt ristiriitoihin?
Toimi näin!
Oletko tyytymätön tilanteeseesi tai onko sinulla ristiriitoja koulusi
kanssa? Ota ensin yhteyttä koulusi rehtoriin. Jos et ole tyytyväinen
asioituasi rehtorin kanssa, voit viedä ongelmasi koulun johtokunnan
käsiteltäväksi. Jos et ole tyytyväinen johtokunnan kannanottoon, voit
ilmoittaa ongelmastasi kansanopistojen opiskelijoiden oikeuksia ajavalle
neuvostolle eli FSR:lle.
Millaisista ongelmista voit ilmoittaa?
Tässä muutamia esimerkkejä ongelmista, joista voit ilmoittaa FSR:lle:
kurssisi ei vastaa sitä, mitä koulu on luvannut
koulu on antanut väärää tietoa pakollisista kuluista
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osallistujien vaikutusmahdollisuudet ja opiskelijoiden oikeudet
ovat puutteelliset
opintotulosten ja poissaolojen seuranta on puutteellista
kurssi keskeytyy tai perutaan
kurinpidolliset toimenpiteet (esim. erottaminen).
Opintojen arvioinnista ei voi valittaa FSR:lle tai muulle koulun
ulkopuoliselle taholle.
Ongelmista voivat FSR:lle ilmoittaa vain opiskelijat, joiden kurssi kestää
vähintään 15 päivää. Ilmoituksen on tultava FSR:lle viimeistään vuoden
kuluessa kurssin päättymisestä.

Mitä ilmoituksen jälkeen tapahtuu?
Kansanopiston johtokunta vastaa koulun toiminnasta ja siellä
noudatettavista säännöistä. Kun FSR käsittelee jotakin ongelmaa, se
ottaa siksi lähtökohdakseen kyseisen kansanopiston omat säännöt.
FSR ei voi koskaan muuttaa koulun tekemiä päätöksiä, mutta se voi
antaa koululle suosituksia. Tähän mennessä suurin osa kouluista, joissa
on ollut ongelmia, on noudattanut FSR:n suosituksia.

Haluatko tietää, millaisia suosituksia FSR on antanut erilaisissa
ongelmatilanteissa? Lue lisää
www.folkbildningsradet.se/fsr

Ota yhteyttä:
FSR:n toimisto: 08 - 412 48 10
Kansansivistysneuvoston vaihde: 08 - 412 48 00
fsr@folkbildningsradet.se

