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K-meddelelse nr. 17 

 

Klagenævnets prøvelse af ”indholdet af ungdomsuddannelsen”  

 

Klagenævnet har fortolket formuleringen ”indholdet af ungdoms-

uddannelsen” sådan, at nævnet kan tage stilling til, om de enkelte 

dele af den tilbudte ungdomsuddannelse tilgodeser den unges behov.  

 

Lovgrundlag mv.  

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (Lov nr. 564 af 6. 

juni 2007).  

 

Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov  

(Bekendtgørelse nr. 974 af 19. juli 2007).  

 

Vejledning til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (VEJ nr. 

9569 af 16. november 2011).  

 

Konkret anvendte bestemmelser  

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, § 4, stk. 1, og § 

12, stk. 2.  

 

Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, § 5. 

  

Vejledningsmateriale til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.  

 

Meddelelse  

I § 12, stk. 2, i lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov står 

der, at det er muligt at klage over kommunalbestyrelsens afgørelse om ind-

holdet af ungdomsuddannelsen. Klagen skal sendes direkte til Klagenævnet 

for vidtgående specialundervisning.  



  2   

 

 

Klagenævnet har fortolket formuleringen ”indholdet af ungdomsuddan-

nelsen” sådan, at nævnet kan tage stilling til, om de enkelte dele af den til-

budte ungdomsuddannelse tilgodeser den unges behov.  

 

I § 4, stk. 1, i lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov samt 

§ 5 i bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 

står der, at ungdomsuddannelsen – så vidt det er muligt – skal tilrettelægges, 

så der kan tages hensyn til den enkelte unges kvalifikationer, modenhed og 

interesser.  

 

Ungdomsuddannelsen skal altså tilrettelægges individuelt ud fra deltagerens 

forudsætninger, behov og interesser. Som udgangspunkt er det derfor ikke 

nok, at kommunen henviser den unge til en bestemt institution eller et fær-

digtilrettelagt uddannelsesforløb, der er fælles for alle.  

 

Ungdommens Uddannelsesvejledning skal i samarbejde med den unge og 

forældrene justere den unges uddannelsesplan efter behov og mindst én 

gang årligt, jf. § 4, stk. 3, i lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige 

behov. 

 

Yderligere oplysninger  

Klagenævnets sekretariat: klagenaevnet@ktst.dk 
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