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Yttrande från Folkhögskolornas
studeranderättsliga råd
Bakgrund
En deltagare vid Stensunds folkhögskola har den 19 mars 2019 anmält
till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR) att han anser att
skolans beslut om att avskilja honom är felaktigt.
Skolans rektor beslutade den 28 februari 2019 att avskilja deltagaren
eftersom han brutit mot skolans alkohol- och drogpolicy. Av policyn
framgår att vid överträdelse av policyn tilldelas deltagaren en varning
och en åtgärdsplan upprättas. Efter att en deltagare har tilldelats en
varning ska klassföreståndare i samråd med rektor och elevhälsogrupp
ta fram en åtgärdsplan. Vid grov överträdelse ska deltagaren istället
avskiljas från skolan.
Deltagaren har överklagat beslutet till styrelsen. För bedömning av
ärendet tillsatte styrelsen en arbetsgrupp, som bestod av deltagarens
klassföreståndare, skolhälsoteam och rektor. Gruppen kom i sin
omprövning fram till att beslutet om avskiljande var riktigt. Styrelsen
har därefter den 18 mars via mail meddelat deltagaren att de fastställt
beslutet om avskiljande. Deltagaren framför i sin anmälan till FSR att
han visserligen brutit mot skolans alkohol- och drogpolicy, men att det
är en alltför hård åtgärd att avskilja honom och att han istället bör ges en
varning och en åtgärdsplan.
I skolans underlag till FSR redogör de för att personal på folkhögskolan
under februari 2019 fick indikationer på att deltagaren brutit mot
skolans alkohol- och drogpolicy, vilket deltagaren nekade till. Vid samtal
med rektor och klassföreståndare den 28 februari 2019 erkände
deltagaren dock drogbruk, varpå rektor beslutade att avskilja honom
från studierna. Deltagaren har getts tillfälle att kommentera skolans
underlag och vidhåller sin uppfattning.

Bedömning
FSR anser att skolan har haft grund i sin alkohol- och drogpolicy för
avskiljandebeslutet. FSR noterar dock att alkohol- och drogpolicyn
anger att klassföreståndaren i samråd med rektor och elevhälsogrupp
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ska upprätta en åtgärdsplan då varning tilldelas. Någon motsvarande
ordning med arbetsgrupp vid ärenden gällande avskiljning anges varken
i alkohol- och drogpolicyn eller i skolans studeranderättsliga regler. FSR
är kritiskt till att rektor ingått i den arbetsgrupp som styrelsen tillsatte.
Rektor har således deltagit i omprövningen av sitt eget beslut. Det är
olämpligt att personer vars beslut har överklagats utreder ärendet inför
styrelsens beslut. FSR vill betona vikten av styrelsens roll för att
säkerställa att ett ärende kan överprövas inom ramen för folkhögskolan
och därefter eventuellt anmälas vidare till FSR.
Avslutningsvis noterar FSR att det i underlagen till FSR finns två olika
versioner av alkohol- och drogpolicyn, en från december 2012 och en
odaterad. Dokumenten skiljer sig bland annat åt avseende
begreppsanvändningen av avstängning respektive avskiljande. FSR
betonar att det är viktigt att den information som ges är tillgänglig, tydlig
och korrekt.

Rekommendationer
FSR rekommenderar Stensunds folkhögskola att
se över sina rutiner för överklagande till skolans styrelse, och
säkerställa att endast den aktuella versionen av skolans alkoholoch drogpolicy finns tillgänglig och används.

Detta yttrande har beslutats av Anna Medin (ordförande), Anders A
Aronsson (RIO), Agnes Fockström Haubitz (studeranderepresentant)
och Uma Thongkaew (studeranderepresentant). Föredragande har varit
Cecilia Lövgren (Folkbildningsrådet). Anna Göthner
(Folkbildningsrådet) har varit adjungerad vid sammanträdet.
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