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Kender du Klagenævnet for
Specialundervisning?
Klagenævnet for Specialundervisning er en uafhængig klageinstans. Klagenævnet behandler
klager over kommunale afgørelser om specialundervisning og specialpædagogisk bistand til
børn, unge og voksne.
Hvem sidder i klagenævnet?
Klagenævnet er sammensat af en formand og fire medlemmer. Undervisningsministeren
udpeger dem efter indstilling fra KL (Kommunernes Landsforening) og Danske
Handicaporganisationer (DH). KL kan udpege en sagkyndig rådgiver, der deltager i nævnets
møder uden stemmeret. Medlemmerne er udpeget for en fireårig periode. Der er knyttet
juridisk og faglig sekretariatsbistand til nævnet. Sekretariatet, som forbereder klagesagerne til
nævnsbehandling, er placeret i Ankestyrelsen. Klagenævnet for Specialundervisning er
uafhængigt af Ankestyrelsen og undervisningsministeren, når det behandler og afgør sager.
Hvad kan der klages over?
Klagenævnet kan behandle og afgøre klager om specialundervisning til elever i folkeskolen.
Det gælder elever, der har behov for undervisning i specialskole eller specialklasse. Det gælder
også elever med behov for støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentligt i den almindelige
klasse.
Klagenævnet kan også behandle og afgøre klager om den særligt tilrettelagte
ungdomsuddannelse (STU) til unge med særlige behov. Det gælder sager, hvor den unge
ønsker en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, men hvor kommunen vurderer, at den unge
kan indgå i en ordinær ungdomsuddannelse og derfor ikke tilhører målgruppen. Der er ingen
”nedre grænse” i forhold til at være i målgruppen til en STU.
Den unge/forældrene kan også klage, hvis de ikke er enige med kommunen i:

•
•
•

indholdet af STU-tilbuddet, som det er beskrevet i uddannelsesplanen
afslag på at afbryde/holde pause i forløbet

•
•

beslutning om at standse et STU forløb

kommunens afslag på genoptagelse af ungdomsuddannelsen i forhold til alderskravet
på 25 år
beslutning om omfanget af praktik i STU-forløbet.

Klagenævnet kan også behandle og afgøre klager om regionale specialpædagogiske tilbud til
førskolebørn og klager over retlige spørgsmål om specialundervisning for voksne.
Hvad gør jeg, når jeg ønsker en STU?
Hvis du som ung ønsker en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, skal du kontakte din
uddannelsesvejleder. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) har ansvaret for at lave en
indstilling til kommunen. Hvis kommunen ikke vil godkende, at du er omfattet af målgruppen
for en STU, eller en af de andre klagegrunde, så kan du/dine forældre klage til Klagenævnet
for Specialundervisning.
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En klage om den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) skal indgives direkte til
klagenævnet. Der bliver sendt en høring til kommunen, når klagenævnet modtager en klage
om ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov. Kommunen bliver ved høringen bedt
om en udtalelse i sagen og om at sende sagens oplysninger til sekretariatet.
Hvordan behandles sagen i klagenævnet?
Sekretariatet forbereder sagen, inden den behandles og afgøres af nævnet. Sekretariatet
sørger for, at alle relevante oplysninger i sagen er indhentet fra kommunen og klager, og at
der er udarbejdet en faglig indstilling til sagen. Nævnet behandler sagen på førstkommende
nævnsmøde, hvor nævnets medlemmer gennemgår alle sagens dokumenter, alle
kommentarer og den faglige konsulents vurdering i sagen. Nævnet behandler og afgør derefter
sagen. Afgørelsen sendes bagefter ud til klager og til kommunen. Afgørelsen er bindende for
kommunen.
Hvor kan jeg læse mere?
På https://ast.dk/naevn/klagenaevnet-for-specialundervisning kan du læse mere om
Klagenævnet for Specialundervisning. Her kan du blandt andet finde årsrapporter, oplysninger
om klagenævnets arbejde, K-meddelelser, som er korte beskrivelser af centrale problemstillinger
og forældrepjecen om specialundervisning til elever i folkeskolen.
Der er også mulighed for at ringe og få vejledning af juristerne i klagenævnet hverdage
mellem kl. 9-15 på telefon 33 41 12 00.
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