
Klager over udmeldelse af skolepraktik 

 

Det faglige udvalg er klageinstans i forhold til skolens afgørelse af, om en elev kan optages/skal udmeldes af 

skolepraktik, jf. lovens § 66 j. Det faglige udvalgs afgørelse er den endelige administrative afgørelse og kan ikke 

indbringes for ministeriet.  

 

Skolens behandling af klagen  

Når skolen træffer afgørelse om manglende optagelse eller om ophør, skal skolen vejlede eleven i forhold til 

muligheden for at klage over afgørelsen.  

 

Eleven skal indsende en klage til skolen senest en uge fra, at skolen har meddelt eleven afgørelsen. Skolen skal 

vurdere sin afgørelse, og hvis skolen fastholder sin afgørelse, skal skolen videresende klagen til det faglige 

udvalg med en begrundelse for skolens afgørelse.  

 

Hvad skal medsendes til det faglige udvalg  

Skolens oprindelige afgørelse skal indeholde en begrundelse, hvoraf det fremgår, hvilke faktuelle oplysninger 

skolen baserer sin afgørelse på, hvilke regler skolen anvender og skolens eventuelle skøn. Hvis skolen i 

forbindelse med oversendelse af klagen til det faglige udvalg, uddyber sin begrundelse, skal eleven orienteres 

og have lejlighed til at udtale sig, før klagen videresendes. Det faglige udvalg forudsætter, at skolen orienterer 

eleven, når eller hvis klagen videresendes til det faglige udvalg.  

 

Når skolen videresender klagen, skal skolen vedlægge relevante bilag og som minimum medsende: 

• Skolens oprindelige afgørelse om udmeldelse eller afslag på optagelse med skolens oprindelige begrundelse  

• Elevens klage  

• Skolens udtalelse og begrundelse på baggrund af klagen  

 

Desuden kan det være relevant at medsende bilag, der indgår i skolens vurdering eller begrundelse. For 

eksempel referater af samtaler, skriftlige advarsler eller udtalelser/test mv. som skolen har foretaget.  

 

Det faglige udvalgs behandling af klagen  

Klagen har ikke opsættende virkning, og derfor vil en klage ofte have hastende karakter for den, der ikke 

længere er optaget i skolepraktik. Derfor er det afgørende, at alle relevante oplysninger foreligger, når klagen 

videresendes til det faglige udvalg, så klagen kan behandles, og afgørelse kan træffes uden unødigt ophold. 

 

November 2016 

 


