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K-meddelelse nr. 38 

 

Kommunen skal træffe afgørelse om henvisning til 

dagbehandlingstilbud efter både servicelovens og 

folkeskolelovens regler. 

 

Henvisning til specialundervisning og anden specialpædagogisk 

bistand i et dagbehandlingstilbud eller et anbringelsesstedet 

forudsætter, at 

 

1) eleven af de sociale myndigheder af sociale grunde er henvist 

til et dagbehandlingstilbud eller anbragt i et anbringelsessted, og 

2) det vil være mest hensigtsmæssigt at undervise eleven i 

kortere eller længere tid i et dagbehandlingstilbud eller et 

anbringelsessted, fx på grund af elevens svære 

adfærdsvanskeligheder. 

 

Kravet om, at kommunen skal udarbejde en pædagogisk-

psykologisk vurdering, inden kommunen træffer afgørelse, 

gælder også i disse sager. 

 

Se K-meddelelse nr. 37 om kravet om en pædagogisk-psykologisk 

vurdering. 

 

Meddelelse: 

Klagenævnet for Specialundervisning ser ofte i sager om henvisning af en 

elev til et dagbehandlingstilbud, at kommunerne kun træffer afgørelse efter 

enten servicelovens eller folkeskolelovens regler. 
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Dette går ud over forældrenes retssikkerhed, da de mister en klageadgang 

i forhold til at få prøvet kommunens faglige skøn. 

 

Kommunen skal træffe afgørelse efter både servicelovens regler og efter 

folkeskolelovens regler - og der er klageadgang på begge områder. 

 

Kommunen skal følge udviklingen hos eleven og mindst én gang om året 

tage stilling til, om tilbuddet om specialundervisning skal fortsætte, ændres 

eller ophøre. Kommunen træffer afgørelse på grundlag af en pædagogisk-

psykologisk vurdering og efter samråd med eleven og forældrene. 

 

 

Lovgrundlag, anvendte bestemmelser m.v.: 

 

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen (lovbekendtgørelse nr. 747 af 20. 

juni 2016): § 20, stk. 2, § 20, stk. 5, § 22, stk. 5 og § 51, stk. 9. 

 

 Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk 

bistand efter folkeskoleloven i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder 

(bekendtgørelse nr. 702 af 23. juni 2014): § 1, § 3 og § 4. 
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