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K-meddelelse nr. 15 

Retsvirkning af klager til Klagenævnet for Specialundervisning 

Klager til Klagenævnet for Specialundervisning har som udgangspunkt ikke opsættende 
virkning. 

Meddelelse: 

Klager til klagenævnet har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. 

Det betyder, at kommunens afgørelse, om f.eks. antallet af støttetimer, som udgangspunkt 
står ved magt, indtil klagenævnet har truffet afgørelse i klagesagen.  

Hvis klager anmoder om, at klagen tillægges opsættende virkning, kan klagenævnet efter en 
konkret vurdering beslutte, at en klage skal tillægges opsættende virkning. Der skal dog 
foreligge særlige omstændigheder.  

Opsættende virkning betyder, at eleven stilles på samme måde, som før kommunen traf sin 
afgørelse, indtil klagesagen er afgjort i klagenævnet. I en sag om skoleskift vil det f.eks. 
betyde, at eleven bliver på sin gamle skole, indtil der er truffet afgørelse i klagesagen.  

Proceduren vedrørende opsættende virkning 

Anmodning til kommune/skole 

Når klage indgives til kommunen/skolen, kan man samtidig anmode om, at klagen tillægges 
opsættende virkning. Den myndighed, som modtager anmodningen, skal tage stilling til den. 
Dvs. at hvis kommunen modtager anmodningen, så skal kommunen tage stilling til den.  

Der er tale om en forvaltningsretlig afgørelse, som skal begrundes og indeholde 
klagevejledning. Afslag på opsættende virkning kan påklages til klagenævnet.  

Når der klages over afslag på opsættende virkning, kan kommunen ikke effektuere deres 
afgørelse, før klagenævnet har taget stilling til spørgsmålet om opsættende virkning. Det vil i 
praksis sige, at eleven bliver i sit gamle tilbud, til klagenævnet har taget stilling til opsættende 
virkning.  

Anmodning direkte til klagenævnet  

Anmodning om opsættende virkning kan også sendes direkte til klagenævnet, når sagen er 
sendt til behandling i klagenævnet.  

Lovgrundlag, anvendte bestemmelser m.v. 

Bekendtgørelse om forvaltningsloven (LBK nr. 433 af 22. april 2014) 



• Forvaltningsretlige principper  

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen (LBK nr. 1510 af 14. december 2017) 

• § 51, stk. 3–5 og 8-9, jf. § 51 a 

 


