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Yttrande från Folkhögskolornas
studeranderättsliga råd
Bakgrund
En före detta deltagare har den 10 april 2019 anmält till
Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR) att Karlskoga
folkhögskola på felaktiga grunder, så som han uppfattat saken, har
stängt av honom. Deltagaren anser sig ha blivit orättvist behandlad och
blivit pressad att sluta på skolan. Han är kritisk till skolans hantering av
ärendet. I ärendet har han förutom kontakt med lärare och rektor även
haft kontakt med vad han uppfattat som en representant för skolans
styrelse, som hänvisat honom till FSR.
Av skolans underlag till FSR framgår att såväl lärare som rektor haft
upprepade samtal med deltagaren om möjligheterna till särskilt
pedagogiskt stöd. Den 2 oktober 2018 hölls ett samtal mellan två av
skolans lärare och deltagaren, där de meddelade att han brutit mot
skolans regler och att han inte uppnått tillräckliga studieresultat för att
klara utbildningen. Samtalet dokumenterades och skrevs under av en av
lärarna och av deltagaren. Rektor gav vid ett senare tillfälle deltagaren
samma besked. Deltagaren fick välja mellan att fortsätta på utbildningen
utan att få kursintyg, eller att avsluta utbildningen efter höstterminen
2018 och då få ett intyg på de delar av utbildningen som han klarat.
Enligt skolan valde deltagaren själv att avsluta utbildningen, han har
således inte stängts av. Skolan beklagar att de inte på allvar tog tag i
deltagarens studiesituation tidigare, då detta hade kunnat bespara
honom en termins studier. Vidare har skolan informerat FSR om att
ärendet inte behandlats av skolans nuvarande styrelse, utan att den
deltagaren har haft kontakt med är styrelsens tidigare ordförande.
Deltagaren har getts tillfälle att kommentera skolans underlag och
vidhåller sin uppfattning.

Bedömning
Deltagaren och skolan har olika uppfattningar om huruvida deltagaren
har blivit avstängd från skolan eller inte. FSR vill poängtera att det är
viktigt med tydlig information och anser att skolan brustit i att förmedla
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informationen. Vid mötet den 2 oktober konstaterade skolan att
deltagaren enligt deras uppfattning brutit mot skolans regler, något som
enligt rutinerna för disciplinära åtgärder ska leda till en skriftlig varning.
FSR anser att innehållet i det dokumenterade samtalet är att betrakta
som en varning. Dokumentet är dock av tämligen informell karaktär och
inte benämnt varning utan samtal, vilket FSR bedömer som otydligt.
Enligt skolan har andra deltagare upplevt att deltagaren agerat på ett
sätt som inte överensstämmer med skolans likabehandlingsplan, medan
deltagaren anser att han själv blivit orättvist behandlad. I underlaget
anges inte om och i så fall hur skolan har gått vidare med detta. Rådet
betonar att när deltagare upplever sig utsatta för kränkningar är det
viktigt att skolan utreder situationen, vidtar åtgärder och noga följer upp
dessa åtgärder. FSR påpekar i sammanhanget att skolans
likabehandlingsplan behöver uppdateras.
Slutligen noterar FSR att skolans hemsida inte är uppdaterad med
aktuell styrelse. Deltagaren har uppfattat att han haft kontakt med
ordföranden, men har haft kontakt med den tidigare ordföranden. Rådet
poängterar att det är av vikt att deltagare har möjlighet att kontakta
skolans styrelse.

Rekommendationer
FSR rekommenderar Karlskoga folkhögskola att
kommunicera studeranderättslig information och beslut till
deltagare på ett tydligt och formellt sätt,
uppdatera likabehandlingsplanen, och
säkerställa att deltagare har möjlighet att kontakta skolans
styrelse.
Detta yttrande har beslutats av Anna Medin (ordförande), Anders A
Aronsson (RIO), Margareta Wistrand (SKL) samt Agnes Fockström
Haubitz och Uma Thongkaew (studeranderepresentanter).
Föredragande har varit Anna Göthner (Folkbildningsrådet).
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