
Policy gällande disciplinära åtgärder
Sankt Ignatios folkhögskola är en arbetsplats som ska erbjuda en trygg arbetsmiljö för såväl deltagare 
som personal. Verksamheten ska präglas av ett öppet klimat där olika åsikter kan mötas och ventileras 
samtidigt som skolan tar absolut avstånd från alla sorters kränkningar mot enskilda individer och 
grupper. Om en deltagare på något sätt (verbalt, skriftligt, fysiskt) kränker eller hotar någon annan på 
skolan kommer skolan utreda händelsen. I denna policy beskrivs de disciplinära åtgärder som kan bli 
aktuella.

Kränkningar och hot som sker utanför skolans ordinarie verksamhet och lokaler, t.ex. i sociala medier 
eller på fritiden, kan även de leda till disciplinära åtgärder. Under studieresor räknas all tid som 
skoltid och deltagare ska under hela resan följa de regler som skolan har föreskrivit.

Om deltagare eller personal begår brott mot lagen som bevittnas av skolans personal eller rapporteras 
till rektor kommer brottet att polisanmälas. Övriga beteenden som kommer att utredas om de 
inverkar negativt på undervisningen och miljön på skolan är: mobbning, trakasserier och stöld. Frågor 
om alkohol och droger regleras i vår ”Alkohol- och drogpolicy”.

Frågor om huruvida en deltagare måste avbryt sina studier p.g.a. att hen inte följer studierna i 
planerad studietakt regleras av respektive kurs.

Utredning
Om en incident inträffar ska en utredning inledas omgående. Utredningen ska allsidigt kartlägga 
de omständigheter som är av betydelse för ärendets bedömning. Var och en som antas kunna lämna 
upplysningar av betydelse ska höras under utredningen.

Handlingsplan
Skolan upprättar en handlingsplan med syfte att hjälpa de inblandade att komma vidare och återgå 
till ett gott studieklimat.

Disciplinär varning
Åtgärden syftar till att tydliggöra att det inträffade inte är acceptabelt och att upprepat beteende 
kan leda till avskiljande. Den disciplinära varningen ska vara skriftlig och den berörda deltagaren ska 
attestera att hen har tagit del av varningen.
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Avstängning
Avstängning kan ske med omedelbar verkan och beslut fattas av rektor. Rektor får besluta om en 
avstängningstid på max två veckor. Avstängningen får förlängas av styrelsens ledningsgrupp i väntan 
på att frågan om avskiljande ska behandlas på nästkommande verkställande utskottsmöte.

Avskiljning
Avskiljning innebär att den studerande tvingas avsluta sina studier på skolan. Det är styrelsens 
ledningsgrupp som fattar beslut om avskiljning, efter förslag från rektor.

Överklagan
Om den studerande inte är nöjd med den åtgärd som har vidtagits ska hen i första hand vända sig 
till skolans rektor. Om den studerande vill driva frågan vidare efter kontakt med rektor ska han/hon 
anmäla sitt ärende till skolans verkställande utskott.

Därefter kan den studerande gå vidare med frågan till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd. 
Rådet kan inte ändra skolans beslut men kan göra ett yttrande och ge skolan rekommendationer.
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