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Yttrande från Folkhögskolornas 

studeranderättsliga råd  

Bakgrund  

Anmälaren, som antagits till studier vid Valla folkhögskola höstterminen 

2019, har den 1 juni 2020 anmält skolan till Folkhögskolornas 

studeranderättsliga råd (FSR). Anmälaren menar att skolans beslut om 

att hen inte varit studieaktiv är inkorrekt, då hen anger att hen har 

deltagit i skolans verksamhet samt att hen på grund av bristande 

information från skolan inte har kunnat vara närvarande. Anmälaren 

uppfattade att hen avstängts från utbildningen och överklagade den 18 

oktober 2019 detta till styrelsen. Den 21 oktober 2019 får hen svar från 

rektor som meddelar att hen inte stängts av då hen inte betraktades som 

studieaktiv. Den 17 november 2019 får hen svar från styrelsens 

ordförande att styrelsen inte prövar ärendet eftersom det ligger inom 

skolledningens och pedagogernas operativa uppdrag som rektor är 

ansvarig för. Anmälaren anger att hen mottagit en räkning för en avgift 

från skolan och ifrågasätter att hen ska betala den om hen inte ses som 

deltagare vid skolan. 

Av skolans underlag framgår att anmälaren anmält frånvaro till kursens 

inledande obligatoriska tredagars träff på skolan och att kursledningen 

därefter vid ett antal tillfällen uppmanat anmälaren att delta i 

undervisning, vilket hen inte gjorde. Efter sju veckor av kursen då 

anmälaren fortfarande inte varit aktiv fick hen en deadline för ett antal 

uppgifter, men inkom inte med dessa. Skolan hänvisar till skolans 

hemsida där det framgår att aktuell kurs ges på heltid och vad som 

förväntas av deltagaren under studietiden. Skolan anser att ärende inte 

ska behandlas av styrelsen eller FSR eftersom anmälaren inte deltagit i 

kursen samt att styrelsen inte prövar sakfrågor inom skolledningens och 

pedagogernas operativa uppdrag. Skolan anger vidare att de inte har 

skickat en räkning till anmälaren.  

Enligt Valla folkhögskolas ordning för studerandeinflytande är skolans 

rutin för klagomålshantering att deltagaren i första hand ska prata med 

lärare eller mentor, i andra hand med rektor, därefter med skolans 

styrelse och slutligen med FSR.  
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I Statsbidragsvillkoren för folkhögskolan 2019 stod i kap. 4.2. Deltagare 

och deltagarveckor att som deltagare i allmän kurs eller särskild kurs 

räknas den som påbörjat kursen och fortfarande deltar den 15:e 

kursdagen per termin.  

Enligt Folkhögskolornas studeranderättsliga råds riktlinjer (Dnr 

19/00268) kan kursdeltagare vid och sökande till folkhögskolekurser 

samt före detta kursdeltagare vända sig till FSR i tvister som rör frågor 

som omfattas av FSR:s uppdrag, exempelvis hantering av disciplinära 

åtgärder, klagomål och studeranderättsliga frågor i övrigt. 

Anmälaren har beretts tillfälle att kommentera skolans underlag och 

vidhåller sina synpunkter. 

Bedömning 

FSR konstaterar, utifrån anmälarens och skolans redogörelse, att 

anmälaren inte uppfyllt statsbidragsvillkorens kriterier för att vara 

deltagare på Valla folkhögskola under aktuell period. Rådet anser att 

skolan direkt efter att tidsgränsen för inlämningsuppgifter passerats 

kunde givit ett tydligt besked till anmälaren om att hen på grund av 

bristande närvaro och uteblivna studieresultat inte räknades som 

deltagare i folkhögskolekursen.  

FSR bedömer om aktuella beslut fattats i enlighet med folkhögskolans 

regelverk. Skolan har informerat såväl anmälaren som FSR om att detta 

ärende inte ska hanteras av styrelsen, anledningar som angavs var att 

anmälaren inte är deltagare vid skolan samt att styrelsen inte prövar 

sakfrågor inom skolledningens och pedagogernas operativa uppdrag. 

Den informationen om handläggningsordning överensstämmer dock inte 

med vad som framgår av skolans egna studeranderättsliga regelverk. 

Enligt skolans ordning för studerandeinflytande ska klagomål behandlas 

av lärare eller mentor, sen rektor, därefter styrelse och slutligen FSR.  

FSR betonar vikten av att skolans regelverk efterföljs. Skolan anger att 

ärendet inte heller ska prövas av FSR, med hänvisning till nämnda 

anledningar. Rådets riktlinjer anger att deltagare, tidigare deltagare och 

sökande till folkhögskolekurser har möjlighet att vända sig till FSR i 

studeranderättsliga frågor. Rådet konstaterar att anmälaren måste 

betraktas som sökande, även om hen inte varit studieaktiv, varför 

inkommen anmälan hanteras. 
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FSR noterat att ord står mot ord i fråga om en räkning har skickats ut, 

men som det får förstås är anmälaren och skolan överens om att någon 

avgift inte är aktuell för anmälaren.  

Rekommendation 

FSR rekommenderar Valla folkhögskola att 

— säkerställa sökandes och deltagares möjlighet att överklaga 

rektors beslut och få en oberoende prövning av sin sak i 

styrelsen, och 

— förtydliga kommunikationen till antagna om vad som krävs för 

att fullfölja kraven för att räknas som deltagare och tydligt 

meddela de som inte uppfyller kraven om varför de inte kan 

räknas som deltagare i aktuell kurs. 

 

Detta yttrande har beslutats av Anna Medin (ordförande), Anders A 

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

Isaksson (studeranderepresentanter). Föredragande har varit Anna 

Göthner (Folkbildningsrådet).  
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