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Yttrande från Folkhögskolornas 

studeranderättsliga råd   

Bakgrund  

En före detta deltagare vid Wendelsberg folkhögskola har den 23 mars 

2021 anmält skolan till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). 

Anmälan gäller skolans hantering och kommunikation avseende sin 

studiesituation och studieresultat, samt skolans beslut att avskilja hen.  

Anmälaren beskriver att studierna på grund av sitt hälsotillstånd blev 

lidande under hösten 2019. Anmälaren beskriver också att skolan brast i 

kommunikationen om hens studiesituation, att hen inte kände sig 

välkommen på skolan och att hen blivit felaktigt anklagad för att ha 

trakasserat den annan deltagare. Anmälaren har kontaktat skolan och 

efterfrågat möjlighet till distansstudier. Hen önskade även få hjälp med 

skolbyte, då hen på grund av bristande förtroende för skolan inte ser det 

som aktuellt att avsluta studierna där. Deltagaren upplever att hen fått 

otillräcklig respons samt att hen fått olika svar från olika personer på 

skolan. Deltagaren har begärt att få ett studieomdöme för läsåret 

2019/2020 med möjlighet till kompletteringar.  

Den 14 december 2020 kontaktade deltagarens skolans styrelse. Den 24 

januari 2021 svarade styrelsens ordförande att då deltagaren inte 

uppfyller närvarokravet om minst 35 veckor så var det inte möjligt att 

utfärda ett studieomdöme för läsåret 2019/2020. Styrelsen 

kommenterade inte deltagarens beskrivning av de övriga problem hen 

upplevde på skolan. I december 2019 uppfattade deltagaren att skolans 

kurator på rektors uppdrag gav hen besked om att hen var avskild från 

skolan. Kurator har vidare varit i kontakt med deltagarens föräldrar, 

utan att deltagaren blivit informerad eller gett sitt medgivande till den 

kontakten. Senare informerade rektor anmälaren om att skolan varken 

hade för avsikt att avskilja eller stänga av hen. Deltagaren är kritisk till 

att rektor har informerat om att hen inte är avskild men att denne på 

samma gång menar att hen på grund av sitt hälsotillstånd inte kunde 

befinna sig på skolan. Deltagaren önskar att skolan hjälper hen att lösa 

sin studiesituation samt att de ska se över sina rutiner. 
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Av skolans underlag till FSR framgår att skolan har kommunicerat med 

deltagaren om hens situation samt att de har försökt bidra med den 

information och de intyg som har efterfrågats. Rektor menar att det 

åligger deltagaren att ta kontakt med andra skolor inför ett eventuellt 

byte av skola. Avseende distansstudier framgår det av skolans underlag 

att  aktuell utbildning inte bedrivs på distans. Gällande avskiljandet 

uppger skolan att deltagaren inte har blivit avskild. De anger att de hade 

kommit överens om att såvida deltagarens hälsotillstånd inte förbättrats 

kan hen inte komma tillbaka till skolan inför skolstarten i januari 2020, 

men uppger att det hela tiden var deras förhoppning att hen så 

småningom skulle återuppta sina studier på skolan.   

Den 6 maj 2020 har rektor utfärdat ett intyg där det framgår att 

deltagaren inte kunnat fullfölja sina studier under 2019 samt att 

deltagaren i slutet av januari 2020 meddelade skolan att hen inte avsåg 

att återuppta sina studier vid Wendelsbergs folkhögskola.  

Av skolans studeranderättsliga ordning framgår att deltagare uppmanas 

att avbryta sina studier om frånvaron är i sådan omfattning att lärarrådet 

menar att studierna inte bedrivs. Enligt skolans krav för intyg och 

behörigheter framgår att närvaro i skolarbetet har stor betydelse. 

Frånvaro på grund av sjukdom anges inte som en grund för avskiljande.  

Anmälaren har beretts tillfälle att kommentera skolans underlag och hen 

meddelar via sitt ombud att hen vidhåller sin uppfattning.  

Bedömning 

FSR utreder om aktuella beslut fattats i enlighet med folkhögskolans 

regelverk. Det ingår inte i FSR:s uppdrag att bedöma frågor gällande 

studieomdöme, men FSR kan bedöma kommunikationen samt 

klagomålshanteringen avseende detta.  

FSR noterar att anmälaren har upplevt sig felaktigt anklagad för att ha 

trakasserat en annan deltagare. FSR betonar vikten av att ta deltagares 

upplevelser på allvar och att utreda vad som har inträffat.  

FSR bedömer att skolan har haft en kontinuerlig kontakt med deltagaren 

gällande hens studiesituation samt att rektor och styrelse har behandlat 

ärende skyndsamt. FSR vill dock poängtera vikten av att kommunikation 

med myndiga deltagare så långt det är möjligt sker just med deltagaren 

och inte med anhöriga. FSR bedömer att skolan, utifrån det som 
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framkommit i ärendet, på ett tydligt sätt borde informerat deltagaren om 

den upprättade kontakten.  

FSR noterar att skolan anger att de har uppmanat deltagaren att på 

grund av sitt hälsotillstånd lämna skolan under en period, men att 

deltagaren, som det förstås, har uppfattat detta som en avstängning. I 

skolans studeranderättsliga ordning finns det stöd för att uppmana 

deltagare att avbryta sina studier vid bristande närvaro. FSR konstaterar 

att det i skolans underlag inte finns beskrivet hur de hanterar ohälsa, 

men att skolan har goda argument för att deltagaren inte kunde befinna 

sig på skolan under den aktuella perioden.  

Rekommendationer 

FSR rekommenderar Wendelsbergs folkhögskola att  

— se över skolans arbete mot trakasserier och kränkande 

särbehandling, och  

— kommunicera direkt med myndiga deltagare och inte via 

deltagares anhöriga. 

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 Agnes 

Fockström Haubitz (Folkbildningsrådet).  

 

För Folkhögskolornas studeranderättsliga råd 

 

 

Anna Medin   Agnes Fockström Haubitz 


