
 דער ֿפָאלקסהויכשולע  דַײנע רעכט בײַ 

 װיכטיק ֿפַאר דיר און דער ֿפָאלקסהויכשולע  –שטודיום־רעכט 
התחַײֿבות און ַא , בַאטײליקונג ,למשל ,די ֿפָאלקסהויכשולע איז ַא מין שטודיום װָאס מע ֿפירט ָאן מיט צילן װעגן

דעמָאקרַאטישער געזעלשַאֿפטלעכער ַאנטװיקלונג. די שולעס בַאשליסן ַאלײן װי זײ ֿפירן ָאן מיט דער  

ָארגרַאניזַאציע. דָאס געזעץ װעגן שולעס איז ניט גילטיק ֿפַאר זײ און עס זענען ניט דָא קײן מלוכישע לערן־ּפלענער  

זָאלן קענען ָאנֿפירן מיט זײער ַארבעט איז   די שולעס ּכדיובװענצן די מלוכישע סֿפַאר ֿפָאלקסהויכשולעס.  

 די סובװענטץ־ּתקנות ֿפונעםאויסגעטײלט ֿפון דעם ֿפָאלקסבילדונג־רָאט. דערֿפַאר, מוזן די שולעס ֿפָאלגן 

 און לויט זײ איז דָאס שטודיום־רעכט ַא װיכטיקע טײל. ,ֿפָאלקסבילדונג־רָאט

עגן שטודיום־רעכט זָאלן די ָאנטײלנעמערס קענען לײענען דער שולעס ּתקנות ֿפַאר  לויט די שולעס רוטינען װ

־השּפעה. די ַאדמיניסטרַאציע איז די  סטודענטרעגלַאמענטירונגען און שטודיום־רעכטלעכע ענינים װי למשל טענות, 

ר אויסבילדונג. דָאס הײסט ַאז  העכסטע אינסטַאנץ ֿפָאלקסהויכשולע און טרָאגט דָאס ַאחריות ֿפַאר דער שולע און דע

 נס מצֿב און רעכט.סטודענטבַאשליסט װעגן ס'רוֿב זַאכן װָאס װירקן אויף די דער שולעס ַאדמיניסטרַאציע 

הויכשולעס סענס רעכטלעכע ּפָאזיציע בַײ דער ֿפָאלקסהויכשולע איז דָא דער ֿפָאלקסטודענטּכדי צו ֿפַארשטַארקן די 

און װי ַאזוי זײ קענען דיר, ַאן   FSR. אונטן קענסטו לײענען װַײטער װעגן FSR ־רעכטלעכער רָאט,סטודענט

 ָאנטײלנעמער, העלֿפן. 

  !טוטסטו ַאזוי? קָאנֿפליקט אין געקומען ? צוֿפרידן ניט
ל מוזסטו זיך  ּכ־קודםמיט דער שולע? טָאמער, ביסטו ניט צוֿפרידן מיטן מצֿב ָאדער ביסטו געקומען אין קָאנֿפליקט 

שטעלן אין ֿפַארבינדונג מיט דער שולעס דירעקטָאר. טָאמער, ביסטו נָאך ַאלץ ניט צוֿפרידן נָאכן רעדן מיטן  

עם ענין. װען זײ הָאבן בַאשלוסן װעגן דעם ענין און דו ביסט  דירעקטָאר, קענסטו מעלדן די ַאדמיניסטרַאציע װעגן ד

  FSR דורך באקומען ַארטיקלען און ריּפָארץ ַאלע ַאז געדענקט .FSRװידער ניט צוֿפרידן מיט דעם, קענסטו מעלדן 

  לויט דיסקלָאוזד זיין קענען זיי, דעריבער. דָאקומענטן בנימצא עפנטלעך שיין זענען( רעגיסטרירן שטיצן משּפחה)

  .אינֿפָארמַאציע צו צוטריט ציבור פון ּפרינציּפ דעם

 װעלכע מינים ענינים קען מען מעלדן װעגן זײ? 
 װעגן זײ: FSRדי דָאזיקע ענינים קען מען מעלדן 

 דַײן קורס איז ניט ַאזוי גוט װי די שולע הָאט צוגעזָאגט  —

 דער שולעס בַאהַאנדלונג ֿפון ַא טענה —

 סוסּפענדירונג און דוחה רענונג, רעגלַאמענטירונגען, למשל װאָ דער שולעס בַאהַאנדלונג ֿפון  —

 ניט גוטע אינֿפָארמַאציע װעגן ָאּפצָאלן —

 צות ֿפון ַא שטודיום־יועץניט גוטע ע —

 ניט גוטע ָאּפשַאצונג ֿפונעם לערן־ּפלַאן  —

 ניט גוטע קָאמוניקַאציע װעגן שטודיום־רעזולטַאט  —



 ֿפון ַא בטל געמַאכטע קורס  בַאהַאנדלונגדער שולעס  —

 ־רעכט. סטודענט ה און עניט גוטע השּפ —

 מין אינסטַאנץ מחוץ דער שולע.  ַאן ַאנדערצו ָאדער  FSRמע קען ניט ַאּפעלירן אויף צײכנס צו 

טעג   15װעגן ענינים איז נָאר גילטיק ֿפַאר דיר װָאס שטודירט עּפעס ַא קורס אין משך ֿפון  FSRדי מעגלעכקײט צו מעלדן 

 ניט שּפעטער ֿפון אײן יָאר ֿפון דעם װָאס מע הָאט ֿפַארלָאזט די שולע. FSRָאדער מער. מע מוז מעלדן 

 ?מעלדן דעם נָאך שען װעט װָאס
בַײ דער שולע און    ַאדמיניסטרַאציע װָאס טרָאגט דָאס ַאחריות ֿפַאר דער ַארבעטהויכשולעס סעס איז דער ֿפָאלק

רעװידירט דַײן דער שולעס אײגענע ּתקנות װי ַארויסּפונקט װען מען  FSRבַאשליסט װעגן ּתקנות. דערֿפַאר, הָאט 

 ענין. 

FSR ן ַא רעקָאמענדַאציע. ביז הַײנט קען קײן מָאל ניט ֿפַארענדערן ַא שולעס בַאשלוס, נָאר מען קען איבערגעב

 ס רעקָאמענדַאציעס.FSRהָאבן ס'רוֿב רעּפָארטירטע שולעס געֿפָאלגט 

געדענקט װעגן ֿפַארשײדענע ענינים? לײען װַײטער אויף    FSRװילסט װיסן װי ַאזוי 

www.folkbildningsradet.se/fsr 

 

 שטעלן זיך אין ֿפַארבינדונג מיט אונדז:

FSR :10 48 08-412ס ַאדמיניסטרַאטָארן 

 00 48 08-412דער ֿפָאלקסבילדונג־רָאט )טעלעֿפָאניסט(: 

fsr@folkbildningsradet.se 
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