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DISCIPLINÄRA ÅTGÄRDER
Värnamo Folkhögskolas disciplinära åtgärder utgår från förordning(2002:1012) om
kommunal vuxenutbildning gällande disciplinära åtgärder
Region Jönköpings län har delegerat till folkhögskolorna att följa förordning (2002:1012)
om kommunal vuxenutbildning gällande disciplinära åtgärder.
4 § Om en deltagare inte kan anpassa sig till de arbetsformer som utbildningen bygger på
eller, i fall där arbetsplatsförlagd utbildning eller praktik ingår i utbildningen, visat sig
uppenbart olämplig i den praktiska tjänstgöringen, får deltagaren skiljas från utbildningen.
5 § Om en deltagare gjort sig skyldig till upprepade förseelser eller en allvarlig förseelse, eller
om deltagaren uppträtt olämpligt vid upprepade tillfällen eller deltagarens uppförande på
annat sätt kan antas inverka skadligt på andra deltagare, får deltagaren avstängas från
utbildningen helt eller delvis under högst två veckor eller förvisas från kommunens eller
landstingets kommunala vuxenutbildning för en viss tid, högst ett och ett halvt år. Om en
deltagare står under åtal för gärningen, får deltagaren förvisas på grund av den endast om
han eller hon erkänt denna eller om en domstol funnit utrett att deltagaren begått
gärningen.
6 § Frågor om skiljande från utbildningen, avstängning eller förvisning avgörs av styrelsen för
utbildningen. Om det bedöms nödvändigt, med hänsyn till risken för andra deltagare och
personal inom den kommunala vuxenutbildningen, får rektorn i avvaktan på att styrelsen
skall avgöra ett ärende om avstängning eller förvisning, besluta att med omedelbar verkan
tillfälligt avstänga en deltagare. Ett beslut om tillfällig avstängning gäller till dess ärendet
prövats av styrelsen, dock längst under två veckor.
7 § Styrelsen för utbildningen skall se till att det i ett ärende om skiljande från utbildningen,
eller om avstängning eller förvisning finns en utredning som allsidigt klarlägger de
omständigheter som är av betydelse för ärendets bedömning. Utredningen skall inledas
omgående och genomföras så skyndsamt som möjligt. Deltagaren skall få tillfälle att
muntligen yttra sig inför styrelsen för utbildningen. Var och en som antas kunna lämna
upplysningar av betydelse skall höras under utredningen.
Styrelsen för utbildningen får förordna att beslut enligt 6 § första stycket skall gälla med
omedelbar verkan.
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Arbetsgång kopplad till Värnamo Folkhögskolas regler/policys och planer.
Vid en förseelse där man bryter mot skolans regler/policys/planer kontaktas rektor för bedömning
vilka åtgärder som ska vidtas och vilka personer som ska kallas in.
Åtgärder och påföljder





Vid en förseelse kan rektor utdela en skriftlig varning.
Vid två varningar kan rektor stänga av deltagare i två veckor och ärendet kan lämnas till
styrelsen för beslut om avstängning eller avskiljning.
Rektor kan omedelbart stänga av från boendet och bestämma om tidsomfattningen.
Varning/avstängning/avskiljning lämnas skriftligt. I beskedet framgår tydligt vilken del av
aktuella regler/policys/planer som beslutet grundar sig på.

Avstängning

Tidsbegränsad avstängning från skolan högst 2 veckor

Avskiljning

Innebär att man inte kan komma tillbaka till utbildningen

Rättsäkerhet och möjlighet att överklaga beslut
På skolan fattas det beslut som kan få långtgående konsekvenser för den enskilde kursdeltagaren.
Rättssäkerhet i beslutsfattandet uppnås genom att:
• Det på så många områden som möjligt ska finnas utarbetad policy och principer för på vilka
grunder beslut fattas. Dessa ska hållas offentliga och kommuniceras med kursdeltagarna. På detta
sätt minimeras risken för godtycklig behandling av kursdeltagare. Policydokumenten finns på skolans
hemsida.
• Insyn från kursdeltagare där beslut fattas. Representanter för kursdeltagare ska bjudas in att delta i
styrelsemöten, personalmöten, arbetslagsträffar samt andra aktuella forum.
• Möjlighet att bli hörd innan beslut fattas
• Möjlighet att överklaga. I följande frågor gäller
Ärende beslutas av/överklagas till:
Antagning: Lärare/Rektor
Varning: Avstängning, Avskiljning Rektor/Styrelsen
Omdöme: Omdömesmöte/Rektor
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Behörighetsgivning/Intyg: Lärare/Rektor
Arbetsinsatser/krav i kursen: Lärare/Rektor
Ledigheter > fem dagar/studieuppehåll: Rektor/Styrelsen
Avvikelser från studeranderättslig standard: Styrelse/Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR)

