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Dina rättigheter på folkhögskola

Folkhögskolan
är fri med få
gemensamma
regler

folkhögskolan är en utbildningsform
som styrs av breda målsättningar och det
finns få gemensamma regler. De statliga
bidrag som folkhögskolorna får för att
driva sin verksamhet fördelas av Folkbildningsrådet. Det finns regler kopplade
till bidragen, men Folkbildningsrådet har
inte som uppgift att granska och kontrollera skolorna. Skollagen gäller inte
och det finns inga statliga läroplaner för
folkhögskolor.
för dig som studerar på folkhögskola
betyder det att det är skolans styrelse
som fattar de flesta beslut som påverkar
din situation och dina rättigheter på
skolan.
för att stärka den rättsliga ställningen
för alla som studerar på en folkhögskola
finns Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, fsr.

Missnöjd?
I en konflikt?
Så här gör du!

är du missnöjd med din situation eller
har du kommit i konflikt med skolan?
Det första du ska göra är att vända dig till
skolans rektor. Om du inte är nöjd efter
att ha tagit upp frågan med rektor ska du
anmäla ditt ärende till skolans styrelse.
När de har tagit ställning i frågan och
om du fortfarande inte är nöjd, kan du
anmäla ditt ärende till fsr.
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Vilka frågor
kan du anmäla?

Dina rättigheter på folkhögskola

detta är exempel på vilken sorts frågor
som kan anmälas till fsr:
din kurs lever inte upp till vad
skolan utlovat
skolan har gett felaktig information om obligatoriska kostnader
brist på deltagarinflytande och
studeranderätt
skolans rutiner för uppföljning av
studieresultat och närvaro brister
en kurs upphör eller ställs in
disciplinära åtgärder (t.ex.
avstängning och avskiljande)

--------

det går inte att överklaga satta studieomdömen till fsr eller till någon annan
instans utanför skolan.
möjligheten att anmäla ärenden till
fsr gäller bara dig som går en kurs som
är längre än 15 dagar. Anmälan ska ha
kommit in till fsr senast ett år efter att
du lämnat skolan.

Vad händer
efter en
anmälan?

det är folkhögskolans styrelse som är
ansvarig för verksamheten på skolan och
bestämmer vilka regler som ska gälla. Därför utgår fsr från folkhögskolans egna regler och villkor när vi bedömer ett ärende.
fsr kan aldrig ändra skolans beslut, däremot ger vi rekommendationer till skolan.
Hittills har de flesta skolor som anmälts
följt rekommendationen från fsr.
vill du veta hur fsr har resonerat
i olika ärenden? Läs mer på
www.folkbildningsradet.se/fsr

studerar du på folkhögskola? Är du
missnöjd med din situation eller har du
kommit i konflikt med skolan? Då kan du
vända till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd. Vi kan ge stöd och råd och
informerar om vilka rättigheter du har.
kontakta oss:
fsr:s handläggare: 08-412  48 10
Folkbildningsrådets växel: 08-412 48 00
fsr@folkbildningsradet.se
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