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Yttrande från Folkhögskolornas
studeranderättsliga råd
Bakgrund
En före detta deltagare vid Valla folkhögskola har den 14 juni 2019 till
Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR) anmält folkhögskolans
beslut om att avskilja henne. Anmälaren anser att beslutet är felaktigt
och att skolan har brustit i information om disciplinära åtgärder. Hon är
kritisk till skolans sätt att hantera hennes ärende och hennes anpassade
studier, samt menar att klassen i sin helhet har svårigheter och att
hennes agerande bör ses i en större kontext.
Av skolans underlag framgår att skolans rektor den 17 december 2018
har beslutat att anmälaren inte är godkänd för fortsatta studier. En
överenskommelse träffades den 20 december 2018 mellan rektor och
anmälaren gällande perioden 7 januari till 15 februari 2019. I
överenskommelsen stipuleras ett antal villkor för hennes fortsatta
studier. Det anges även att anmälaren har fått en varning samt att om
hon inte uppfyller villkoren ska hon avsluta sina studier vid skolan.
Skolan erbjöd henne samtalsstöd, kontinuerliga samtal med rektor och
senare två mindre anpassningar av studierna.
Anmälaren var under våren inblandad i incidenter, varav en uppfattades
som ett hot. Detta resulterade dock inte i någon direkt disciplinär åtgärd
för henne. Under maj 2019 tar skolan upp det inträffade vid
arbetsmiljömöten. Den 20 maj 2019 får anmälaren muntligt besked och
den 23 maj 2019 får hon ett skriftligt beslut om avskiljande. Ordförande
för skolan har efter delegationsbeslut från styrelsen den 5 juni 2019
granskat rektors beslut. Ordförande tog del av inkomna skrivelser samt
träffade anmälaren för att ta del av en muntlig redogörelse. Därefter
beslutade ordförande den 11 juni 2019 att fastställa rektors beslut.
I skolans studeranderättsliga ordning som gäller för läsåret 2018/2019
återfinns ingen information om disciplinära åtgärder. Skolan reviderar
nu dessa dokument. De menar att de har varit tydliga i sin
kommunikation med den för detta deltagaren.
Anmälaren har beretts tillfälle att kommentera skolans underlag och
vidhåller sin uppfattning.
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Bedömning
FSR framhåller att det i ”Statsbidrag till folkhögskolor 2019” § 3.4.2.
framgår att varje folkhögskola ska formulera villkor för avstängning och
avskiljande samt säkerställa att deltagarna i samband med kursstart ges
information om dessa villkor. Skolan har för läsåret 2018/2019 inte
några villkor för avskiljande och har således inte kunnat ge deltagarna
denna information. FSR konstaterar därmed att skolans
studeranderättsliga ordning inte ger stöd för avskiljandet. En rektor får
dock anses ha mandat att fatta beslut om åtgärder till följd av uppkomna
incidenter. Det är i sådana fall viktigt att kommunikationen med
deltagaren är tydlig och sker i nära anslutning till incidenten, vilket inte
skett i detta fall. FSR ser positivt på att skolan nu reviderar sin
studeranderättsliga ordning. Rådet betonar att det är viktigt att
bestämmelserna är tillgängliga och tydliga, men noterar att skolans
studeranderättsliga ordning inte är lättillgänglig på skolans hemsida.
Överenskommelsen som skolan slöt med anmälaren gällde under
perioden 7 januari till 15 februari 2019. Anmälaren har haft
kontinuerliga möten med rektor för att bekräfta att studierna fungerar
för henne. Av beslutet om avskiljande framgår att anledningen till att
skolan avskiljer henne är incidenter såväl under som efter perioden för
överenskommelsen. Rådet är kritiskt till att en överenskommelse som
har löpt ut läggs till grund för ett avskiljande.
När det gäller frågan om hur skolan har hanterat anmälarens anpassade
studier har rådet inte underlag för att bedöma detta, men ställer sig
tveksamt till hur villkoren i överenskommelsen har formulerats.
Folkhögskolornas styrka ligger i att möta varje person och anpassa
studierna utifrån varje deltagares unika förutsättningar och behov. FSR
betonar att det är viktigt att varje folkhögskola arbetar aktivt med och
har rutiner för frågor om tillgänglighet.

Rekommendationer
FSR rekommenderar Valla folkhögskola att

— pröva möjligheterna att erbjuda anmälaren en anpassad
studieplats,

— fastställa villkor för disciplinära åtgärder och säkerställa att dessa
är rättssäkra, tydliga och lättillgängliga, samt
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— säkerställa att skolan har rutiner för tillgänglighet och tillämpar
dessa rutiner i sin verksamhet.

Detta yttrande har beslutats av Anna Medin (ordförande), Anders A
Aronsson (RIO), Lars Persson (SKL) samt Agnes Fockström Haubitz
(studeranderepresentant). Föredragande har varit Anna Göthner
(Folkbildningsrådet).
För Folkhögskolornas studeranderättsliga råd

Anna Medin
Anna Göthner

