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Yttrande från Folkhögskolornas
studeranderättsliga råd
Bakgrund
Tre deltagare vid Vindelns folkhögskola har den 13 februari 2019 anmält
skolan till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). Anmälan
gäller dels rektors bemötande, dels hur skolan har hanterat ett ärende
där en deltagare under höstterminen 2018 ska ha utsatt andra deltagare
för sexuella trakasserier. Anmälarna har synpunkter på hur skolan har
hanterat ärendet och anser att det dragit ut på tiden. Anmälarna anger
att de vid upprepade tillfällen har tagit upp ärendet med rektor. De
upplever att bemötandet har varit oprofessionellt och att de inte har
tagits på allvar.
Den 29 november 2018 skickades rapporter underskrivna av olika
deltagare till skolans styrelse. Av protokoll från styrelsemöte den 6
december 2018 framgår att folkhögskolechefen redogjorde för ärendet
och att skolan hade fattat beslut om att omplacera den aktuella
deltagaren. Enligt protokollet redogjorde folkhögskolechefen också för
skolans arbete med bemötande- och värdegrundsfrågor. Anmälarna fick
ta del av protokollet den 11 februari 2019. De var inte nöjda med hur
styrelsen hanterat ärendet utan skickade den 13 februari 2019
Överklagan av styrelseprotokoll 2018-12-06 till styrelsen med
förhoppning om att de skulle utreda ärendet. Samma dag inkom även
anmälan till FSR.
Vindelns folkhögskola har i sin redogörelse angående ärendet, daterad
den 21 februari 2019, sammanfattningsvis angett följande. Tre veckor in
på höstterminen 2018 blev lärare uppmärksammade på att den deltagare
som ärendet gällde hade utmaningar med det sociala samspelet i
gruppen. Skolan uppger att de har haft enskilda samtal och handledning
i grupp i syfte att hantera situationen. Skolan uppger vidare att de
behöver tydliggöra samordningen mellan studerandehälsa, lärare och
rektor samt utveckla sin kommunikation med skolans deltagare för det
fall att liknande problem skulle uppstå i framtiden. Enligt skolan är det
möjligt att processen borde ha gått snabbare, men de framhåller att det
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också är viktigt att inte förhasta sig innan bilden av situationen har
framträtt.
Av skolans policy om kränkande särbehandling, mobbning och sexuella
trakasserier av den 28 mars 2018 framgår, att om personal på Vindelns
folkhögskola får kännedom om att deltagare upplever sexuella
trakasserier har personalen en skyldighet att ta detta på allvar. Skolan
ska enligt policyn vidta åtgärder mot den som utsätter andra för
kränkande behandling.
Anmälarna har den 4 mars 2019 kommenterat skolans svar. De vidhåller
sin uppfattning.

Bedömning
När det gäller frågan om rektors bemötande noterar FSR att skolan i sin
redogörelse inte har bemött deltagarnas beskrivning. FSR har inte fått
tillräckligt underlag för att kunna ta ställning i frågan, men ser allvarligt
på om deltagare har bemötts oprofessionellt.
När det gäller hur Vindelns folkhögskola har hanterat att en deltagare
ska ha utsatt andra för trakasserier gör FSR följande bedömning. Av
folkhögskolans policy om kränkande särbehandling, mobbning och
sexuella trakasserier framgår att personal som får information om att
trakasserier förekommer är skyldig att ta detta på allvar. FSR betonar
vikten av att uppgifter om sexuella trakasserier utreds och
dokumenteras. FSR ser positivt på att skolan utvecklar sin
kommunikation med skolans deltagare för det fall att liknande problem
skulle uppstå i framtiden. Av underlagen till FSR framgår att Vindelns
folkhögskola vidtagit åtgärder i form av stöd, samtal och handledning.
FSR bedömer att skolan därmed har hanterat ärendet i enlighet med
ovan nämnda policy. FSR bedömer dock att policyn är otydlig vad gäller
hur ett ärende ska utredas och vilka disciplinära åtgärder som kan bli
aktuella.
Avslutningsvis noterar FSR att Vindelns folkhögskola på sin hemsida har
en mångfaldsplan om bland annat arbete för att förhindra trakasserier,
som är daterad den 14 april 2011. Den policy om kränkande
särbehandling, mobbning och sexuella trakasserier som FSR fått ta del
av är daterad den 28 mars 2018 och saknas på hemsidan. FSR betonar att
det är viktigt att den information som ges är tillgänglig, tydlig och
korrekt.
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Rekommendationer
FSR rekommenderar Vindelns folkhögskola att
se över policyn om kränkande särbehandling, mobbning och
sexuella trakasserier så att det tydligt framgår hur ett ärende ska
utredas och vilka disciplinära åtgärder som kan bli aktuella, och
säkerställa att de senaste versionerna av skolans policydokument
finns tillgängliga.

Detta yttrande har beslutats av Anna Medin (ordförande), Anne
Ludvigsson (RIO), Lars Persson (SKL) och Agnes Fockström Haubitz
(studeranderepresentant).
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