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Yttrande från Folkhögskolornas 

studeranderättsliga råd  

Bakgrund  

En före detta deltagare vid Tollare folkhögskola har den 8 oktober 2020 

anmält skolan till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). 

Anmälan gäller folkhögskolans beslut om att avskilja anmälaren för att 

ha överskridit skolans regelverk genom att uttrycka sig kränkande mot 

en annan deltagare. Anmälaren medger att hen den 9 september 2020 

har gjort ett kränkande uttalande under samtal med en annan deltagare, 

men poängterar att hen inte hade intention att kränka personen i fråga. 

Anmälaren anger att hen har svårigheter med impulskontroll. Efter 

aktuellt samtal bad hen muntligt och skriftligt om ursäkt till deltagaren.  

Anmälaren anger att hen träffade pedagogisk personal för samtal om det 

inträffade och att hen senare också hade ett samtal med dem och berörd 

deltagare. Anmälaren träffade därefter studierektor den 21 september 

2020 som meddelade att det fanns tre olika alternativ, att hen väljer att 

sluta, att rektor ger en varning eller att skolan beslutar om avskiljande. 

Studierektor hade möte med rektorn senare samma dag och ringde 

därefter och meddelade rektors beslut om avskiljande. Anmälaren 

överklagade avskiljandet till styrelsen och får den 6 oktober 2020 beslut 

från styrelsen som avslår överklagan. Anmälaren anser att en rimlig 

åtgärd hade varit att ge hen en varning.   

Skolan och anmälaren är i huvudsak överens i sin beskrivning av 

händelseförloppet. Skolan anger att de vid kränkande behandling 

uppmuntrar den utsatte att fylla i en incidentrapport som går till skolans 

trygghetsteam, vilket skett i detta ärende. Trygghetsteamet ska därefter 

så skyndsamt som möjligt behandla den anmälda händelsen och därefter 

vidta åtgärder som är anpassade efter det enskilda ärendet. Det är 

skolans studierektor som ansvarar för trygghetsteamet. Skolan uppger 

att beslutet om avskiljande är förenligt med skolans regelverk och 

hänvisar till följande grund för avskiljande: ”om deltagare […] uttalar hot 

eller andra kränkande personangrepp avseende kön, ålder, etnicitet […] 

mot deltagare eller personal.” Styrelsen anger i sin beslutsmotivering att 

de fört resonemang kring huruvida en varning hade varit mer 
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proportionerlig, istället för ett avskiljande, men menade att de inte har 

sett något i de underlag som inkommit som gav dem skäl att ifrågasätta 

rektors beslut. 

Enligt skolans studeranderättsliga ordning anges följande rutin för 

disciplinära åtgärder: ”Rektor och internatansvarig får utdela varning till 

deltagare som inte följer de regler och bestämmelser som gäller på 

Tollare folkhögskola. När varning utdelas informeras deltagaren om att 

beslut om avskiljning kan komma att fattas om inte rättelse sker. Beslut 

om avskiljning av deltagare från studier eller från boende fattas av 

rektor.” 

Anmälaren har beretts tillfälle att kommentera skolans underlag och 

vidhåller sin uppfattning.  

Bedömning 

Folkhögskolan ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och för grundläggande demokratiska värderingar. FSR 

noterar att det är positivt att skolans trygghetsteam skyndsamt hanterat 

ärendet. FSR framhåller att kränkande uttalanden aldrig är acceptabla. 

Rådet poängterar vikten av folkhögskolans förebyggande arbete mot 

kränkande uttalanden.  

FSR utreder om aktuella beslut fattats i enlighet med folkhögskolans 

regelverk. Rådet konstaterar att skolan har redogjort för sina skäl till 

avstängningen och har därmed inte någon formell invändning mot 

skolans hantering av ärendet.  

När skolan fann att den tidigare deltagarens beteende inte var 

acceptabelt beslutade skolan direkt att avskilja hen. FSR är kritiskt till 

att skolan inte prövat möjligheten att ge en varning, för att på så sätt ge 

hen möjlighet att ändra sitt beteende. Skolan har fortfarande den 

möjligheten. FSR bedömer att anmälarens intention inte var att kränka 

den andra deltagaren.  

Anmälaren har uppfattat att beslut om avskiljande måste föregås av 

beslut om varning. FSR är kritiskt till att det i skolans 

studeranderättsliga ordning är otydligt när skolan fattar beslut om 

varning respektive fattar beslut om avskiljande.  
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Rekommendationer 

FSR rekommenderar Tollare folkhögskola att säkerställa 

— att rutiner avseende varning respektive avskiljande är tydliga i 

den studeranderättsliga ordningen.  

 

Detta yttrande har beslutats av Anna Medin (ordförande), Anne 

Ludvigsson (RIO), Lars Persson (SKR) samt Lars-Håkan Bild och Erik 

Isaksson (studeranderepresentanter). Föredragande har varit Anna 

Göthner (Folkbildningsrådet).  

 

För Folkhögskolornas studeranderättsliga råd 

 

 

Anna Medin  

   Anna Göthner 
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