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Klageprocedure i forbindelse med afgivne årskarakterer (Covid-19)
Uddrag Nødprøvebekendtgørelsen BEK nr. 501 af 23. april 2020 ”Bekendtgørelse om aflysning
af prøver og andre midlertidige foranstaltninger i grundskolen, de gymnasiale uddannelser,
gymnasiale fag i eux-forløb samt i almen voksenuddannelse som led i den gradvise og
kontrollerede åbning af skoler og institutioner ved forebyggelsen og afhjælpning i forbindelse
med covid-19”
Afsnit: ”Klage og bemyndigelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet”
”§ 21. En elev eller kursist kan, i den udstrækning andet ikke følger af lovgivningen, klage til
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet over institutionens eller skolens afgørelser efter
bekendtgørelsen, når klagen vedrører retlige spørgsmål.
Stk. 2. En klage efter stk. 1 stiles til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og sendes til
institutionen eller skolen. Klagen skal være modtaget af institutionen eller skolen senest fem
kalenderdage, efter at eleven eller kursisten har modtaget den afgørelse, som eleven eller
kursisten klager over.
Stk. 3. Hvis institutionen eller skolen ikke på baggrund af klagen imødekommer den fuldt ud, og
eleven eller kursisten ikke har trukket sin klage tilbage, udarbejder institutionen eller skolen en
udtalelse i sagen. Eleven eller kursisten skal herefter have lejlighed til med en frist på fem
kalenderdage at fremkomme med sine eventuelle bemærkninger til institutionens eller skolens
udtalelse. Institutionen eller skolen sender klagen, sin udtalelse samt elevens eller kursistens
eventuelle bemærkninger til styrelsen hurtigst muligt og senest to kalenderdage efter, at
institutionen eller skolen har modtaget bemærkningerne fra eleven eller kursisten eller efter
udløbet af dennes frist for at fremkomme med eventuelle bemærkninger.”

Uddrag af Undervisningsministeriets FAQ - afsnit: ”Prøver, eksaminer og optagelsesproces”
”Elever på stx, hhx og htx kan klage til institutionens ledelse over en afsluttende
standpunktskarakter. Når ledelsen tager stilling til en sådan klage, træffer den en afgørelse i
forvaltningslovens forstand. Hvis ledelsen ikke i sin afgørelse giver eleven fuldt medhold, kan
eleven klage til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, i det omfang der er tale om retlige
spørgsmål, for eksempel om skolen i sin afgørelse har tilsidesat reglerne for afgivelse af
karakteren, ikke har overholdt reglerne i forvaltningsloven eller ikke har fulgt almindelig
forvaltningsretlige principper og så videre.
Et retligt spørgsmål kunne være, om institutionens ledelse har tilsidesat sine pligter om at
partshøre eleven inden afgørelse af klagesagen.
Styrelsen kan derimod ikke behandle klager over institutionens skøn baseret på vurderinger af
faktiske forhold ude på institutionen. En elev vil således ikke kunne klage til styrelsen over den
faglige vurdering af eleven, der ligger til grund for den afsluttende standpunktskarakter.
Klage skal stiles til styrelsen og sendes til institutionen.
Når elever og kursister på 2-årig hf, hf-enkeltfag, GSK, GIF og SOF i forbindelse med COVID-19
får afsluttende standpunktskarakterer, fordi der ikke afholdes prøver, vil disse elever og kursister
have mulighed for at klage over standpunktskarakterer på samme måde som beskrevet
ovenfor.”

