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Yttrande från Folkhögskolornas
studeranderättsliga råd
Bakgrund
En före detta deltagare har den 2 april 2019 anmält till Folkhögskolornas
studeranderättsliga råd (FSR) att han anser att Värnamo folkhögskolas
beslut om att stänga av honom är felaktigt. Han menar att han inte har
fått någon förklaring till varför han har stängts av. Han ser allvarligt på
att ha blivit avstängd när endast en kortare del av utbildningen kvarstår.
Rektor beslutade den 17 januari 2019 att stänga av deltagaren i två
veckor eftersom han brutit mot skolans ordningsregler och policys. Den
29 januari beslutade styrelsen, på rekommendation av rektor, att stänga
av honom i ett år. Efter avstängningen har anmälaren möjlighet att söka
utbildningen på nytt efter prövning.
Skolan redogör i sina underlag till FSR för att beslutet om att stänga av
deltagaren togs efter en samlad bedömning. Skolan beskriver att de vid
ett flertal tillfällen muntligt framfört grunderna för beslutet. Skolan har
till FSR inkommit med olika dokument med rutiner för ärenden om
avstängning och liknande. Anmälaren har beretts tillfälle att
kommentera skolans underlag och vidhåller sin uppfattning.

Bedömning
FSR vill inledningsvis framhålla att rådet inte bedömer huruvida skolan
har haft tillräckliga skäl för beslutet att stänga av deltagaren. FSR
noterar att rutinerna för avstängning och liknande ärenden skiljer sig åt i
de aktuella dokumenten. Enligt ett av dokumenten är skolans rutin att
rektor vid en förseelse kan utdela en skriftlig varning och vid två
varningar kan lämna skriftligt besked om att stänga av deltagare i två
veckor. Ärendet kan därefter lämnas till styrelsen för beslut om
avstängning, förvisning eller avskiljning. Av andra dokument framgår att
skolan har rutinen att rektor får fatta beslut om avstängning upp till två
veckor och att skolans styrelse sedan kan ta beslut om längre
avstängning med utgångspunkt i beslutsunderlag från rektor. Deltagaren
ska få tillgång till information om beslutsunderlaget samt beredas
möjlighet att yttra sig. Beslut ska sedan skickas till deltagaren.
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FSR bedömer att det är otydligt om, och i så fall vilka, rutiner skolan har
följt i detta ärende. Rådet noterar att skolan visserligen haft stödjande
samtal med deltagaren, men han borde ha tilldelats en skriftlig varning
innan en eventuell avstängning. FSR anser att skolan bör se över sina
rutiner för att säkerställa att deltagare alltid ska få skriftlig information
vid disciplinära åtgärder. I rutinerna bör även säkerställas att deltagare
har möjlighet att överklaga rektors studeranderättsliga beslut till
styrelsen, så att den kan göra en objektiv bedömning. FSR vill betona
vikten av styrelsens roll för att säkerställa att ett ärende kan överprövas
inom ramen för folkhögskolan och därefter eventuellt anmälas till FSR.
Vidare anser FSR att skolan bör se över begreppsanvändningen i sina
olika studeranderättsliga dokument. Ett beslut om avstängning innebär
att deltagaren under viss bestämd tid inte får delta i undervisning eller
annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid skolan. Ett beslut
om avskiljande innebär att deltagaren avskrivs från skolan. FSR betonar
att det är viktigt att den information som ska ges är tillgänglig och tydlig.

Rekommendationer
FSR rekommenderar Värnamos folkhögskola att
säkerställa att studeranderättsliga rutiner i olika dokument bildar
en tydlig helhet,
säkerställa att deltagare har möjlighet att överklaga rektors
studeranderättsliga beslut till styrelsen, och
se över begreppsanvändningen i skolans studeranderättsliga
dokument.
Detta yttrande har beslutats av Anna Medin (ordförande), Anders A
Aronsson (RIO), Lars Persson (SKL) samt Agnes Fockström Haubitz och
Uma Thongkaew (studeranderepresentanter). Föredragande har varit
Anna Göthner (Folkbildningsrådet). Margareta Wistrand (SKL) har varit
adjungerad vid sammanträdet.
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