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Yttrande från Folkhögskolornas
studeranderättsliga råd
Bakgrund
En före detta deltagare vid Hyllie Park folkhögskola har via sitt ombud
den 8 november 2019 till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd
(FSR) anmält skolans beslut att avskilja honom. Anmälaren är kritisk till
beslutet och skolans hantering av ärendet.
Den 10 september 2019 uppstod en incident mellan anmälaren och en
annan deltagare på skolan. Båda parter uttalade sig kränkande mot
varandra och det förekom våld och hot om våld. Efter incidenten
träffade anmälaren skolans verksamhetsledare för ett samtal och
därefter stängdes han av. Skolan vidtog inte några disciplinära åtgärder
gentemot den andra deltagaren trots att anmälaren påtalat att han kände
sig kränkt av denne. Skolan ställde som villkor för att avstängningen
skulle hävas att anmälaren skulle delta i ett möte med den andra
deltagaren. Skolan bjöd in till ett antal möten, men antingen uteblev den
ena eller andra deltagaren. Den 18 oktober 2019 genomfördes ett möte
mellan anmälaren, rektor och verksamhetsledare trots att den andra
deltagaren uteblev. Den 24 oktober 2019 fick anmälaren besked om att
han avskiljs från skolan med motiveringen att det enligt skolan fanns
risk för att han skulle kunna agera kränkande eller våldsamt igen. Skolan
framhåller också i underlaget till avskiljandet att de är kritiska till hur
anmälaren bemött skolan under deras möte. Anmälaren menar att skolan
behandlat honom orättvist och att när han tog upp det på mötet vände
rektor det emot honom på ett sätt som han upplevt som kränkande.
Av skolans underlag framgår att de framförallt fokuserat på att säkra
kursdeltagarnas trygghet på skolan samt att försöka hjälpa anmälaren
och den andra kursdeltagaren att försonas i tillräcklig grad för att kunna
fungera tillsammans i en socialt intensiv studiemiljö. Skolan framhåller
att de även träffade den andra deltagaren för ett samtal där de
markerade mot deltagarens kränkande uttalanden och del i konflikten.
Som det får förstås rekommenderade rektor och verksamhetsledare
efter mötet den 18 oktober 2019 styrelsen att avskilja anmälaren och
styrelsen fattade den 22 oktober 2019 beslut om att avskilja honom.
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Av skolans information framgår bland annat att skolan kan stänga av en
deltagare som uppträder på ett kränkande sätt. Vill en avstängd
deltagare återvända till skolan ska denne skriftligt intyga att beteendet
inte ska upprepas. Om beteendet därefter ändå upprepas kan skolan
avskilja deltagaren. Utsätter en deltagare andra personer på skolan för
fara, till exempel genom våld eller hot om våld, kan skolan avskilja
deltagaren utan att gå igenom nyss beskrivna process.
Anmälaren har beretts tillfälle att kommentera skolans underlag och
vidhåller sin uppfattning. Han har polisanmält den andra deltagaren och
även anlitat ett juridiskt ombud eftersom han anser sig ha blivit
diskriminerad.

Bedömning
FSR uttalar sig inte om det polisiära ärendet. Rådet uttalar sig inte heller
i frågan om huruvida den tidigare deltagaren blivit diskriminerad,
eftersom det är en fråga för Diskrimineringsombudsmannen. FSR vill
dock betona vikten av ett aktivt värdegrundsarbete. Arbetet för lika
rättigheter och möjligheter är grundläggande för folkhögskolan som
utbildningsform. FSR ser allvarligt på att anmälaren känt sig utsatt på
skolan och inte trygg på möten med skolans ledning. FSR framhåller att
det är av vikt att skolan följer sina rutiner i Plan mot diskriminering och
kränkande behandling.
FSR bedömer ärendet i förhållande till skolans ordning för disciplinära
åtgärder. FSR konstaterar att anmälaren blivit avstängd från skolan för
att han brukat våld men att den andra deltagaren som i vart fall hotat om
våld inte blivit det. Rådet betonar vikten av att behandla alla likvärdigt. I
skolans rutiner anges: ”Om du utsätter andra personer på skolan för fara,
till exempel genom våld eller hot om våld, kan du avskiljas från
studierna.” FSR bedömer att det, så som det framgår i skolans underlag,
därmed förefaller finnas grund för avskiljning av de båda. Skolan valde
dock att gå vidare med avstängning av enbart anmälaren.
Enligt skolans rutiner borde anmälaren, för att få komma tillbaka till
skolan, ha intygat att inte upprepa beteendet. Hans möte med skolan
resulterade varken i att hans avstängning hävdes eller att han intygade
att inte upprepa beteendet, utan istället i att han avskildes från sina
studier. Skolan menar att det inte fanns förutsättningar för honom att
fungera i studiemiljön. FSR bedömer att skolan borde ha följt sina
rutiner och låtit anmälaren skriftligt intyga att inte upprepa det
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oönskade beteendet. FSR påtalar också att skolan borde ha hänvisat till
relevanta bestämmelser i sina rutiner för disciplinära åtgärder i besluten
om avstängning samt avskiljande.
Så som det får förstås har styrelsen beslutat om avskiljande på inrådan
av rektor och verksamhetsledare. FSR betonar vikten av rutiner på
skolan för att säkerställa att deltagare har möjlighet att få en oberoende
prövning av sin sak i styrelsen.

Rekommendation
FSR rekommenderar Hyllie Park folkhögskola att

— fullfölja sina rutiner och vara konsekvent i sin hantering av
disciplinära åtgärder,

— vid beslut om disciplinära åtgärder hänvisa till det villkor i
skolans rutiner för disciplinära åtgärder som deltagaren brutit
mot, och

— säkerställa att deltagare har möjlighet att få en oberoende
prövning av sin sak i styrelsen.

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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