2021-10-12

Diarienr 21/00568

1 (3)

Yttrande från Folkhögskolornas
studeranderättsliga råd
Bakgrund
En sökande till Hästsportens folkhögskola har den 13 juli 2021 anmält
skolan till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). Anmälan
gäller handläggning av och beslut om anmälarens ansökan till skolan.
Hen hade sökt till utbildningen med start höstterminen 2021 och antogs
inte. Anmälaren anser att hen borde ha antagits till utbildningen. Hen
menar att skolan under antagningsprocessen och i hanteringen av
överklagan brustit i rättssäkerhet, transparens och tydlighet, samt att
skolan brustit i att följa utbildningens egna urvals- och behörighetskrav.
Anmälaren anger att svaren från skolan på varför hen inte antogs har
ändrats under processens gång. I antagningsbeskedet uppgavs den
sökande sakna erfarenhet i den utsträckning som skolan efterfrågade,
men hen påpekar att det var den erfarenhet som gjorde hen behörig att
göra ansökningsprovet. Anmälaren menar att genom att kalla hen till
antagningsprovet bekräftade skolan att hen uppfyllde de formella
behörighetskraven. Hen överklagade antagningsbeskedet till rektor och
anger att överklagan avslogs med en ny motivering. Rektor angav att
andra sökande med längre yrkeserfarenhet hade antagits och att det inte
fanns utbildningsplatser kvar då skolan dragit ned på antal
utbildningsplatser. Anmälaren överklagade rektors beslut till styrelsen.
Hens överklagan avslogs med beskedet att det inte fanns skäl att ändra
tidigare beslut.
Anmälaren uppfattar att skolan inte har kommunicerat det egentliga
skälet till antagningsbeskedet. Hen anger att hen i sin överklagan till
rektor tog upp att hen upplevde att grunden för det negativa
antagningsbeslutet var en persons uppfattning gällande hen. Anmälaren
är kritisk till att rektor trots detta valde att involvera aktuell person i
hanteringen av överklagan till rektor. Hen uppfattar att skolans
huvudman Svenska Ridsportförbundet ytterst bestämmer vilka som ska
antas till skolan. Hen anger att en representant för Svenska
Ridsportförbundets godkände rektors beslut gällande hens överklagan. I
mejlsvaret på överklagan finns en korrespondens som visar att en

2 (3)

representant för Svenska Ridsportförbundet tog del av rektors förslag på
beslut innan det delgavs hen. Anmälaren tar även upp att rektor är med i
antagningsgruppen och är delaktig i beslut om antagning, något som
enligt hens uppfattning bryter mot skolans riktlinjer om att beslut
fattade på lärarnivå ska kunna överklagas till rektor.
Av skolans underlag till FSR framgår att den sökande mottog negativt
antagningsbesked från skolan den 2 juni 2021, vilket hen överklagade.
Rektor avslog hens överklagan den 16 juni 2021. Rektor angav att skolan
hade minskat antal platser till utbildningen och att de som antagits hade
mer erfarenhet. Anmälaren överklagade beslutet och styrelsen
genomförde ett extrainsatt styrelsemöte den 30 juni 2021 för att
anmälaren skulle få en snabb hantering av sin överklagan. Styrelsen tog
del av muntlig information från rektor, skriftlig information om
antagningsprocessen samt anmälarens underlag. Styrelsen beslutade att
de stod bakom arbetsgruppens och rektorns beslut samt gav rektor i
uppdrag att se över rutiner kring antagningsprocessen.
Rektor anger i underlaget till FSR att skolan har tagit den sökandes
överklagan på största allvar och har påbörjat ett arbete med att se över
skolans rutiner i antagningsprocesserna samt hur de kommunicerar
internt och externt. Det har även startat upp ett arbete kring
antagningskriterierna till de mer kvalificerade utbildningarna.
Skolans rutin för antagningsprocessen anger att de sökande till den
aktuella utbildningen som uppfyller behörighetskraven kallas till
antagningsprov. Vid fler behöriga sökande än antalet platser på
antagningsprovet görs ett urval enligt de kriterier som gäller för
respektive utbildning. På antagningsprovet deltar lärare,
utbildningsledare, en representant från huvudmannen samt rektorn.
Deltagarna utför ett praktiskt prov och intervjuas om tidigare
erfarenheter och framtidsplaner. Alla delar är lika viktiga i
antagningsprovet. En sökandes överklagan av antagningsbesked ska i
första hand behandlas av rektor och därefter av styrelsen. Blir parterna
inte eniga kan den sökande gå vidare med sin överklagan till FSR.
Anmälaren har beretts tillfälle att kommentera skolans underlag och
vidhåller sin uppfattning.
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Bedömning
FSR utreder om aktuella beslut fattats i enlighet med folkhögskolans
regelverk. I detta ärende regleras skolans rutiner i skolans
studerandehandbok samt i dokumentet Hästsportens folkhögskolas
antagningsprocess. FSR bedömer inte den sökandes erfarenheter et
cetera i förhållande till antagningskriterierna för utbildningen. FSR
bedömer att skolan har hanterat överklagan enligt skolans rutiner.
FSR ser dock att rutinerna ur den sökandes perspektiv kan uppfattas
som otydliga. FSR konstaterar att det finns viss oklarhet i
kommunikation och antagningsprocess för den sökande. Eftersom
skolan väljer att antagningsbesked är överklagningsbara vill FSR betona
att överklagandeprocessen behöver vara tydligt utformad. Det ska i
sådana fall vara klarlagt i rutinerna hur sökande genom överklagan kan
få en oberoende prövning av beslutet hos rektor respektive styrelse.
FSR ser också att det ur sökandes perspektiv kan uppfattas som att
överklagan inte får en oberoende prövning, eftersom rektor är med och
fattar det initiala antagningsbeslutet och även är den som den sökande
kan överklaga beslutet till. FSR konstaterar dock att det inte är ovanligt
att rektor är adjungerad på styrelsemöten för att föredra ärenden som
styrelsen ska fatta beslut i.
I skolans underlag anges att det nu pågår ett arbete med att se över
skolans rutiner i antagningsprocesserna och hur skolan kommunicerar
om antagningsbesked. FSR ser positivt på att skolan på så sätt stärker sin
antagningsprocess och kommunikation om denna. FSR noterar slutligen
att skolan har hanterat anmälarens överklagan skyndsamt och noggrant.

Detta yttrande har beslutats av Anna Medin (ordförande), Monika
Andersson (RIO), Robert Uitto (SKR) samt Lars-Håkan Bild och Erik
Isaksson (studeranderepresentanter). Föredragande har varit Anna
Göthner (Folkbildningsrådet). Närvarande när yttrandet beslutades var
även Karin Gustavsson (Folkbildningsrådet).
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