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Yttrande från Folkhögskolornas
studeranderättsliga råd
Bakgrund
En före detta deltagare vid Sigtuna folkhögskola har den 2 oktober 2019
till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR) anmält skolans
beslut om att avskilja honom. Anmälaren anger att avskiljandet skett på
felaktiga grunder, att beskedet var överraskande och han upplever sig
diskriminerad.
Av skolans underlag framgår att anmälaren påbörjade utbildningen den
19 augusti 2019. Den 26 augusti 2019 meddelade lärarna honom att de
efter en sammantagen bedömning beslutat att han skulle avskiljas från
utbildningen. Den tidigare deltagaren överklagade lärarnas beslut till
rektor. Rektor träffade anmälaren och gav honom utrymme att framföra
sina synpunkter. Den 29 augusti 2019 beslutade rektor att inte ändra
beslutet. Anmälaren överklagade det till skolans styrelse. Den 9
september 2019 gick styrelsen igenom ärendets hantering i förhållande
till skolans studeranderättsliga ordning. De fastställde rektors beslut om
avskiljande. Skolan har uppgett för FSR att de drar lärdom av det
inträffade till kommande antagningsprocesser.
Folkhögskolans studeranderättsliga ordning anger att en deltagare som
kan bli föremål för disciplinära åtgärder kallas till ett samtal, som kan
leda till varning eller avskiljande. Vidare framgår att beslut om
avskiljande fattas av rektor.
Anmälaren har beretts tillfälle att kommentera skolans underlag och
vidhåller sin uppfattning att beslutet att avskilja honom är felaktigt. Han
anger också att han har gjort en anmälan till
Diskrimineringsombudsmannen (DO) angående diskriminering.

Bedömning
FSR bedömer att det är otydligt om den studeranderättsliga ordningen
ger stöd för avskiljandet. Mot bakgrund av detta samt den korta tid som
anmälaren varit på skolan anser FSR att skolan borde ha prövat
möjligheten att ge en varning, för att på så sätt ge honom möjlighet att
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ändra sitt beteende. Rådet bedömer dock att skolans redogörelse i
huvudsak visar på en saklig hantering av ärendet.
FSR noterar att skolans studeranderättsliga ordning inte ger stöd för att
lärarna kan fatta beslut om avskiljande, utan där anges att det är rektor
som ska fatta sådana beslut. FSR är kritiska till att skolan inte följt denna
ordning. FSR noterar också att ordningen saknar en skrivning om
möjligheten att överklaga rektors beslut om avskiljande till styrelsen.
FSR ser positivt på rektors och styrelsens snabba hantering av
överklagandena och på att skolan drar lärdom av det inträffade till
kommande antagningsprocesser. FSR uttalar sig inte i frågan om
huruvida Sigtuna folkhögskola överträtt diskrimineringslagen, eftersom
det är en fråga för DO.

Rekommendation
FSR rekommenderar Sigtuna folkhögskola att

— se över skolans studeranderättsliga ordning avseende varning
och avskiljande.

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).

För Folkhögskolornas studeranderättsliga råd

Anna Medin
Anna Göthner

