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K-meddelelse nr. 8 

 

Klagenævnets kompetence i forhold til specialpædagogisk bistand  

 

I sager, hvor eleven har et støttebehov, der bedst kan tilgodeses på en 

specialskole, i en specialklasse eller ved støtte i den overvejende del af 

undervisningstiden, kan klagenævnet tage stilling til spørgsmålet om 

specialpædagogisk bistand.  

 

Lovgrundlag mv.  

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen (Lovbekendtgørelse nr. 998 af 16. 

august 2010 – FSL).  

 

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpæda-

gogisk indsats (Bekendtgørelse nr. 885 af 7. juli 2010 – BEK).  

 

Vejledning om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædago-

gisk bistand (Vejledning nr. 4 af 21. januar 2008 – VEJ). 

 

Konkret anvendte bestemmelser  

FSL § 51, stk. 4, og FSL § 51, stk. 5.  

 

BEK § 2. 

 

VEJ 3. kapitel. 

 

Meddelelse  

Det følger af FSL § 51, stk. 4, at kommunalbestyrelsens afgørelser om det 

nærmere indhold af foranstaltninger på specialskoler eller i specialklasser 

kan indbringes for klagenævnet. Tilsvarende gælder for afgørelser om det 
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nærmere indhold af foranstaltningen for elever, hvis undervisning kun kan 

gennemføres med støtte i den overvejende del af undervisningstiden, jf. FSL 

§ 51, stk. 5. 

 

Klagenævnet fortolker ”det nærmere indhold af foranstaltningen” i FSL § 

51, stk. 4-5, således, at nævnet kan tage stilling til, hvorvidt der skal gives 

specialpædagogisk bistand efter BEK, hvis der er tale om et barn, som har 

et støttebehov, der bedst kan tilgodeses på en specialskole, i en specialklasse 

eller ved støtte i den overvejende del af undervisningstiden i normalklassen.  

 

Det fremgår af BEK § 2, at specialpædagogisk bistand bl.a. er specialpæda-

gogisk rådgivning, særlige undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler 

samt undervisning og træning i funktionsmåder og arbejdsmetoder. Ifølge 

vejledningen omfatter specialpædagogisk bistand foranstaltninger, som er 

nødvendige for elevens deltagelse i undervisningen, eller som medvirker til 

at fremme formålet med undervisningen for eleven. 

 

Klagenævnet har således behandlet sager om specialpædagogisk bistand til 

elever i specialklasse, specialskole eller i normalklasse med støtte i den over-

vejende del af undervisningstiden. Der har været tale om tekniske hjælpe-

midler, som f.eks. it-rygsæk med scanner, talepædagogisk undervisning, 

praktisk medhjælp eller sansemotorisk træning. I behandlingen af sagerne 

har nævnet vurderet, hvorvidt den specialpædagogiske bistand var nødven-

dig for elevens deltagelse i undervisning eller medvirkede til at fremme for-

målet med undervisningen af eleven.  

 

Yderligere oplysninger  

Klagenævnets sekretariat: klagenaevnet@ktst.dk 

 

mailto:klagenaevnet@ktst.dk

