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K-meddelelse nr. 1  

 

Sager om indplacering på klassetrin og et 12. skoleår 

 

Klagenævnet kan ikke tage stilling til klager over, at en elev ikke 

tilbydes et 12. skoleår. Klagenævnet kan heller ikke tage stilling 

til, om en elev skal tilbydes at gå et klassetrin om, eller på hvad 

for et klassetrin en elev skal indplaceres.  

 

Lovgrundlag mv.  

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen (Lovbekendtgørelse nr. 998 af 

16. august 2010 – FSL).  

 

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden speci-

alpædagogisk bistand (Bekendtgørelse nr. 885 af 7. juli 2010 – BEK). 

 

Konkret anvendte bestemmelser  

FSL § 4, stk. 2, § 12, stk. 1, 2. pkt., § 20, stk. 2, og § 51, stk. 3-5, jf. § 

51 a.  

 

Meddelelse  

Efter FSL § 4, stk. 2, kan der tilbydes et 12. skoleår til elever, hvis 

udvikling kræver særlig vidtgående hensyntagen eller støtte.  

 

Efter FSL § 12, stk. 1, kan skolens leder efter samråd med forældrene 

bestemme, at en elev rykkes et klassetrin op eller undervises på sam-

me klassetrin i 2 år, hvis det er til elevens bedste.  

 

Klagenævnet har alene kompetence til at behandle klager over afgørel-

ser om henvisning til specialundervisning efter § 20, stk. 2, og § 21, 

stk. 1 og 3. Dette følger af bestemmelserne i § 51, stk. 3-5 og 8, der 

fastlægger, hvilke kommunale afgørelser klagenævnet kan tage stilling 

til.  
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Klagenævnet kan således ikke tage stilling til en klage over afslag på et 

12. skoleår eller en afgørelse om, at en elev skal eller ikke skal under-

vises på samme klassetrin i to år. Klagenævnet tager ligeledes ikke 

stilling til, hvilket klassetrin en elev skal indplaceres på. 

 

Yderligere oplysninger  

Klagenævnets sekretariat: klagenaevnet@ktst.dk 
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