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Yttrande från Folkhögskolornas 

studeranderättsliga råd  

Bakgrund  

En deltagare vid Åredalens folkhögskola har den 7 november 2021 

anmält skolan till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). 

Anmälan gäller folkhögskolans beslut att stänga av deltagaren till följd 

av alkoholrelaterade händelser fredagen den 10 september 2021. 

Anmälaren uppger att hen blivit felaktigt anklagad och önskar att skolan 

ändrar sitt beslut.   

Anmälaren uppger att skolans ledning lördagen och söndagen den 11 och 

12 september 2021 förde samtal med hen om vad som inträffat på 

fredagskvällen. Hen anger att skolan vid dessa möten baserat på 

hörsägen påstår att hen under den aktuella kvällen brutit mot 

alkoholpolicyn och varit hotfull mot andra deltagare. Anmälaren menar 

att grunderna för avstängningen varken har bevisats eller undersökts 

tillräckligt noggrant. Deltagaren framhåller att hen kände sig i underläge 

på mötena eftersom skolan hade flera företrädare. Anmälaren 

överklagade beslutet om avstängning till skolans styrelse, som den 18 

oktober 2021 avslog överklagan. Detta då de fann att skolledningen 

agerat och beslutat enligt den studeranderättsliga standarden.  

I skolans underlag till FSR beskrivs att de noga nedtecknar alla 

disciplinära ärenden, med tidsangivelser och angivelser om hur skolans 

ledning, stödgrupp och krisgrupp agerat samt med ledningens beslut. 

Den aktuella incidenten hanterades genom att skolan i enlighet med sin 

beredskapsplan sammankallade krisgruppen, på grund av bedömd 

allvarlig och hotfull incident och rädslor på internatet och skolan. 

Krisgruppen gjorde en plan för krisläget och riskbedömde den akuta 

situationen. Delar av krisgruppen mötte anmälaren och förklarade 

skolans rutiner vid denna typ av ärende. Anmälaren fick information om 

att skolan såg mycket allvarligt på det inträffade. I samtalet hänvisades 

det även till skolans studeranderättsliga standard.  

Personer ur krisgruppen och stödteamet sammanträdde den 13 

september 2021 och diskuterade ärendet utifrån skolans 

studeranderättsliga standard samt kontaktade skolans 
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styrelseordförande inför beslut. Delar av krisgruppen mötte därefter 

anmälaren och redogjorde för den samlade bedömningen och skolans 

beslut om avstängning. Anmälaren fick även beslutet skriftligt. Av 

beslutet framgick att hen blev avstängd från skolan under perioden den 

13 september 2021 till den 3 juni 2022. Skälet som anges är allvarliga hot 

och brott mot skolans alkoholpolicy.  

Vid kursstart får deltagarna skriva på en kvittens om att de tagit del av 

information om skolans alkohol- och drogpolicy och rutiner för 

disciplinära åtgärder. Av skolans studeranderättsliga standard framgår 

att grunder för avstängning från studier bland annat inkluderar hotfullt 

beteende samt brott mot skolans alkohol- och drogpolicy. Skolan har en 

handlingsplan vid arbete med disciplinära ärenden. Vid misstanke kring 

någon av de punkter som kan föranleda en disciplinär åtgärd ska 

stödteamet göra en bedömning av läget. Vid situationer som bedöms som 

akuta med risk för individen själv eller andra deltagare, agerar 

stödteamet direkt. Vid dessa fall kopplas instanser från samhället in. 

Därutöver finns en handläggningsordning beskriven som bland annat 

inkluderar samtal med deltagaren, en person ur stödteamet och läraren. 

Stödteamet möts och samlar ihop underlag inför beslut. Ett disciplinärt 

beslut om avstängning tas av rektor. Misstanke om brott anmäls till 

polis. Skolan har även en kris- och beredskapsgrupp och en 

beredskapsplan.  

Anmälaren har beretts tillfälle att kommentera skolans underlag och 

vidhåller sin uppfattning. 

Bedömning 

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd utreder om aktuella beslut 

fattats i enlighet med folkhögskolans regelverk. FSR konstaterar att 

skolan har agerat i enlighet med skolans upprättade rutiner.   

Anmälaren upplevde att hen inte fick en rättvis behandling, eftersom det 

inte var jämvikt mellan parterna på mötena om den aktuella kvällen. FSR 

noterar att vid möten om disciplinära åtgärder skulle en bra rutin kunna 

vara att erbjuda berörd deltagare att ha en person med på mötet som hen 

har förtroende för.   

Anmälaren menar att beslutet om avstängning baseras på hörsägen 

medan skolan anger att de har följt sina rutiner för utredning av det 

inträffade. FSR bedömer att det utifrån det inkomna underlaget saknas 



3 (3) 

skäl att ifrågasätta skolans uppgifter. FSR ser positivt på att det görs en 

oberoende utredning av det inträffade av polisen. Rådet konstaterar att 

de skäl för avstängning som skolan anger i beslutet återfinns i den 

studeranderättsliga standarden.   

Sammanfattande slutsats 

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd konstaterar att Åredalens 

folkhögskola har följt sin studeranderättsliga standard i hanteringen av 

ärendet och haft skäl att stänga av deltagaren.  

  

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

Andersson (RIO) samt Lars-Håkan Bild och Erik Isaksson 

(studeranderepresentanter). Föredragande har varit Anna Göthner 

(Folkbildningsrådet). Närvarande när yttrandet beslutades var även 

Linda Stridsberg (Folkbildningsrådet). 

 

För Folkhögskolornas studeranderättsliga råd 

 

 

Anna Medin  

   Anna Göthner 
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