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Yttrande från Folkhögskolornas
studeranderättsliga råd
Bakgrund
En före detta deltagare vid Sunderby folkhögskola har den 6 november
2019 till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR) anmält skolans
beslut om att avskilja honom. Anmälaren anser att beslutet är felaktigt.
Han anser att skolan borde ha informerat honom om skälen för beslutet,
att han borde ha fått bemöta dessa och att han skulle ha fått en varning.
Anmälaren framför att han inte förstått att han upplevts som hotfull och
kränkande, och att han kan misstolkas. Han beskriver att han umgicks
med andra deltagare som också använde en jargong med ett hårt
språkbruk. Han är nu medveten om att han har gjort fel och vill fortsätta
sina studier.
Av skolans underlag framgår att den tidigare deltagaren den 10 oktober
2019 blev avstängd i väntan på utredning och den 14 oktober 2019 fick
ett skriftligt beslut om avskiljning av skolans studierektor. I beslutet
framgår att ett antal personer har vittnat om att han uttryckt sig
kränkande om andra deltagare, vilket skapat oro och otrygghet.
Uppgiftslämnarna är kända för skolan men anonyma för anmälaren.
Anmälaren överklagade beslutet till rektor som träffade honom
tillsammans med deltagarkårens ordförande samma dag. På mötet
meddelade rektor att beslutet kvarstår. Anmälaren överklagade beslutet
till skolans styrelse som den 16 oktober 2019 fastställde beslutet.
Skolans studeranderättsliga ordning anger att en deltagare kan bli
föremål för disciplinära åtgärder till exempel med anledning av
kränkande handlingar i ord och att varningar utfärdas vid ett beteende
som inte är accepterat.
Anmälaren har beretts tillfälle att kommentera skolans underlag och
vidhåller sin uppfattning.

Bedömning
När skolan fann att den tidigare deltagarens beteende inte var accepterat
bedömer FSR att skolan borde ha varnat honom, i enlighet med dess
studeranderättsliga ordning. Istället beslutade skolan direkt att avskilja
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honom. FSR är kritiskt till att skolan inte prövat möjligheten att ge en
varning, för att på så sätt ge honom möjlighet att ändra sitt beteende.
Rådet konstaterar, liksom i tidigare liknande ärenden, att det är
olämpligt att en folkhögskola fattar beslut som endast baseras på
uppgifter där uppgiftslämnaren är anonym för den berörde. I detta fall
fick den tidigare deltagaren inte möjlighet att bemöta de anonyma
uppgifterna innan beslut, vilket FSR är kritiskt till.
FSR vill framhålla att det är positivt att skolan har en tydlig
studeranderättslig ordning avseende disciplinära åtgärder med en
överskådlig beslutsordning. FSR ser också positivt på att skolan har en
aktiv deltagarkår och att en deltagarrepresentant var med som stöd för
anmälaren vid samtalet med rektor.

Rekommendation
FSR rekommenderar Sunderby folkhögskola att

— pröva möjligheten att erbjuda anmälaren en plats på
utbildningen, och

— säkerställa att rutinerna avseende varning i den
studeranderättsliga ordningen efterföljs.

Detta yttrande har beslutats av Anna Medin (ordförande), Anders A
Aronsson (RIO), Lars Persson (SKR) samt Agnes Fockström Haubitz och
Uma Thongkaew (studeranderepresentanter). Föredragande har varit
Anna Göthner (Folkbildningsrådet).
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