
 

Udgivet den 29. marts 2019 

K-meddelelse nr. 16 

Klagenævnets afgørelse om hjemvisning 

Klagenævnet for Specialundervisning kan træffe afgørelse om at hjemvise en sag til fornyet 
behandling i kommunen.  

Meddelelse: 

Klagenævnet hjemviser typisk en sag, hvis kommunen ikke har overholdt det 
forvaltningsretlige officialprincip (undersøgelsesprincippet). Princippet er en almindelig 
retsgrundsætning, som også gælder på specialundervisningsområdet.  

Det følger af princippet, at det er myndighedens ansvar at sørge for, at der foreligger eller 
bliver indhentet/udarbejdet tilstrækkelige oplysninger til, at myndigheden kan afgøre sagen. 
En sag kan eksempelvis oplyses ved, at indhente oplysninger fra myndigheden selv, fra andre 
myndigheder eller fra parten (eleven/familien).  

Formålet med officialprincippet er at nå til den rigtige afgørelse. En myndighed må derfor ikke 
træffe afgørelse på grundlag af utilstrækkeligt materiale. Ansvaret for at oplyse sagen påhviler 
den myndighed, der skal træffe afgørelse.  

I sager om specialundervisning betyder det, at kommunen/skolen skal sikre, at sagen er 
tilstrækkeligt oplyst, inden de træffer afgørelse om specialundervisning.  

Klagenævnet kan træffe afgørelse om at hjemvise en afgørelse om specialundervisning til 
fornyet behandling hos kommunen eller skolen, hvis sagen er utilstrækkeligt oplyst.   

I sager om specialundervisning i folkeskolesager, vil klagenævnet typisk hjemvise, hvis 

• der ikke er udarbejdet en pædagogisk-psykologisk vurdering. 
• den foreliggende pædagogisk-psykologiske vurdering af barnet er for gammel. 
• den pædagogiske-psykologiske beskrivelse og vurdering af barnets vanskeligheder og 

undervisningsbehov er mangelfuld. 

En hjemvisning betyder, at kommunens afgørelse ikke gælder, og at kommunen skal foretage 
en ny behandling af sagen. Ved hjemvisning afsluttes sagen i klagenævnet. Når kommunen 
har truffet ny afgørelse om specialundervisning, kan der klages over den nye afgørelse til 
klagenævnet.  

Lovgrundlag, anvendte bestemmelser m.v. 

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

• Forvaltningsretlige principper (undersøgelsesprincippet) 



 

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

• § 51, stk. 3–5 og 8-9, jf. § 51 a 

 

 


