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Yttrande från Folkhögskolornas
studeranderättsliga råd
Bakgrund
En före detta kursdeltagare vid Mellansels folkhögskola har genom sitt
ombud den 9 januari 2019 anmält skolan till Folkhögskolornas
studeranderättsliga råd (FSR). Enligt anmälaren gjordes en första
anmälan till FSR den 28 november 2018, som dock aldrig kom FSR
tillhanda. Den 9 januari 2019 gjordes en ny anmälan till FSR.
Folkhögskolan erbjuder vissa kurser för den målgrupp som anmälaren
tillhör, vilket uppges vara en anledning till att hen sökte till skolan.
Anmälan gäller att deltagaren den 2 oktober 2018 fick avsluta sina
studier, ett beslut som hen menar att skolan inte hade skäl till.
Anmälaren önskar få komma tillbaka till studierna från vårterminen
2019. Anmälan avser också skadestånd för uteblivna studiemedel, en
fråga som dock inte ingår i FSRs uppdrag att bedöma.
Anmälaren blev den 22 maj 2018 antagen till skolan inför höstterminen
2018. I det skriftliga antagningsbeskedet angavs att hen var villkorat
antagen med en fyra veckor lång provperiod. Efter provperioden skulle
linjekollegiet ta ställning till om deltagaren skulle få fortsätta sina
studier och bo kvar på internatet. Den 2 oktober 2018 fick anmälaren ett
muntligt besked av linjekollegiet om att studierna skulle avslutas. Den 10
oktober 2018 lämnade hen skolan.
Anmälaren överklagade den 23 oktober 2018 beslutet till skolans rektor,
som den 18 november 2018 meddelade att linjekollegiets beslut stod fast.
Detta beslut överklagades till skolans styrelse, som den 21 november
2018 avslog anmälarens begäran om att få fortsätta på skolan.
Mellansels folkhögskola anger i sitt yttrande till FSR den 22 januari 2019
att de inte hanterat ärendet som ett avskiljande utan som ett avslutande
av den villkorade provperioden. FSR konstaterar dock att styrelsen i sitt
beslut den 21 november 2018 beskriver ärendet som ett avskiljande från
studier. Folkhögskolan har också delgett FSR skolans handlingsplan, där
det anges att eventuella påföljder såsom avskiljande ska dokumenteras
skriftligt. Skolan uppger att deltagaren vid flera tillfällen fått skriftlig
och muntlig information om villkoren för fortsatta studier. Däremot har
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skolan inte i sina underlag till FSR visat någon skriftlig dokumentation
om avskiljande.
Anmälaren har beretts tillfälle att kommentera skolans underlag. Hen
uppger att viss kommunikation från skolan har skett, men att det varit
otydligt att hen riskerade att förlora sin plats på kursen.

Bedömning
FSR bedömer i detta yttrande hur Mellansels folkhögskola har hanterat
ärendet utifrån skolans antagningskriterier och skolans handlingsplan
som reglerar skolans rutiner för eventuella påföljder.
FSR konstaterar att det saknas tydlig information på skolans hemsida om
att de använder sig av provperioder för den aktuella kursen. I
deltagarens antagningsbesked anges dock att hen var villkorat antagen
med en provperiod på fyra veckor. Det anges däremot inte vad som kan
utgöra skäl för avslutande av provperiod och skolans rutiner för detta.
Av antagningsbeskedet framgår att provperioden är fyra veckor. FSRs
bedömning är att ett slutligt besked om antagning bör lämnas så snart
som provperioden är avslutad. Så har inte skett i detta fall.
Skolans beskrivning av vad ärendet gäller är inte konsekvent. Ibland
anges att ärendet gäller avslutande av provperiod och ibland att det
gäller avskiljande från studier, vilket utifrån ett studeranderättsligt
perspektiv är problematiskt. FSR bedömer att deltagaren har avskilts
från sina studier, så som styrelsen skriver i sitt beslut. Beslutet om att
hen skulle avsluta sina studier fattades när längre tid än fyra veckor gått,
vilket innebär att provperioden redan var avslutad. FSR konstaterar, i
likhet med vad skolan själv i sitt yttrande till FSR från den 22 januari
2019 anför, att det förefaller saknas tillräcklig grund för avskiljande.
I den mån provperioder används är det angeläget att folkhögskolan
tydligt anger villkoren så att deltagarna vet under vilka premisser de är
antagna. Så har inte skett i detta fall. Av skolans svar till FSR framgår
även att ordningen med provperioder inte berörs i skolans
studeranderättsliga regler.
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Rekommendationer
FSR rekommenderar Mellansels folkhögskola att
erbjuda anmälaren plats på en utbildningsmässigt anpassad kurs,
säkerställa att villkor och rutiner för såväl antagning som
provperioder är rättssäkra, tillgängliga och tydliga, och
följa skolans studeranderättsliga ordning vad gäller avskiljande
från studier.

Detta yttrande har beslutats av Anna Medin (ordförande), Anders A
Aronsson (RIO), Margareta Wistrand (SKL), Agnes Fockström Haubitz
(studeranderepresentant) och Uma Thongkaew
(studeranderepresentant). Föredragande har varit Cecilia Lövgren.

För Folkhögskolornas studeranderättsliga råd,

Anna Medin
Cecilia Lövgren

