
 

 

Klagevejledning vedr. afsluttende standpunktskarakterer 

Forår/sommer 2020 

 

Denne vejledning finder anvendelse ved klage over afsluttende standpunktskarakterer i hen-

hold til nødprøvebekendtgørelsen1 samt eud-nødbekendtgørelsen2.  

 

Henvendelse til skolen 

Hvis du ønsker at klage over en afsluttende standpunktskarakter, skal du henvende dig skrift-

ligt til skolen, fx pr. mail til info@ucholstebro.dk 

Klagen skal så præcist som muligt angive, hvad du ønsker at klage over, og hvorfor du me-

ner, at klagen bør imødekommes. I den forbindelse skal du beskrive bedst muligt, hvorfor du 

mener, at karakteren er forkert, og hvordan du mener, at du opfylder de faglige mål i det på-

gældende fag. 

 

Klagefrist 

For afsluttende standpunktskarakterer, der er afgivet i maj 2020, skal klagen være modtaget 

af skolen senest 15. juni 2020.  

Klager over afsluttende standpunktskarakterer, der er afgivet i juni 2020, skal være modta-

get på skolen senest 2 uger efter, at karakteren er meddelt dig.  

 

Behandling af din klage 

Når skolen modtager din klage, får du en kvittering pr. mail eller i e-boks, hvoraf det fremgår, 

at klagen er modtaget og vil blive behandlet af skolens ledelse.  

                                                             

1 BEK nr. 501 af 23.04.2020 – Bekendtgørelse om aflysning af prøver og andre midlertidige foran-

staltninger i grundskolen, de gymnasiale uddannelser, gymnasiale fag i eux-forløb samt almen vok-
senuddannelse som led i den gradvise og kontrollerede åbning af skoler og institutioner ved forebyg-
gelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19 
2 BEK nr. 255 af 21.03.2020 – Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for erhvervsud-

dannelserne som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19 (med senere ændrin-
ger) 

mailto:info@ucholstebro.dk


 

 

Afhængig af, hvad der nærmere klages over, vil sagen i mange tilfælde blive forelagt den un-

derviser, som har afgivet den afsluttende standpunktskarakter. Hvis underviseren afgiver en 

udtalelse i sagen, vil du få lov at komme med evt. bemærkninger til denne, inden der træffes 

afgørelse i sagen. 

Når skolens ledelse har truffet endelig afgørelse i sagen, vil du modtage afgørelsen i din e-

boks.  

Efter omstændighederne kan din klage føre til, at der foretages en ny vurdering af dit stand-

punkt, evt. ved bedømmelse af skriftligt arbejde, en faglig vurderingssamtale eller andet. Du 

skal være opmærksom på, at det i visse tilfælde kan betyde, at din afsluttende standpunkts-

karakter fastsættes til et lavere niveau end dét, du klagede over.   

I andre tilfælde kan resultatet blive, at standpunktskarakteren fastholdes.  

 

Yderligere klagemuligheder 

Når du modtager skolens afgørelse, vil der være vedlagt en udførlig klagevejledning i forhold 

til dine muligheder for yderligere klage.  

Du har mulighed for at klage til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, hvis du mener, at sko-

len har begået fejl i forhold til retlige spørgsmål.  

Retlige spørgsmål vedrører anvendelse af love og regler. Det betyder, at du fx kan klage, hvis 

du mener, at skolen ikke har overholdt gældende lovgivning ved afgivelsen af den afslut-

tende årskarakter, eller ved sagsbehandlingen af din klage.  

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan til gengæld ikke behandle klager vedr. de faktiske 

forhold i sagen, fx underviserens faglige vurdering af dit standpunkt og lignende.  

 


