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Modtager(e): Studieadministrative medarbejdere Notat 

Klageprocedure ved retlige klager 

Hensigten med dette notat er at skitsere proceduren ved behandlingen af retlige kla-

ger på uddannelsesområdet.  

 

Hvilke klager er omfattet af procedurebeskrivelsen: 

De sager, der er omfattet af denne procedurebeskrivelse, er klager over de afgørelser, 

der træffes i medfør af for eksempel bekendtgørelser om adgang til hhv. bachelor- og 

kandidatuddannelser på universiteterne, eksamensbekendtgørelsen, uddannelsesbe-

kendtgørelsen samt bekendtgørelser i tilknytning til erhvervsakademiuddannelser og 

professionsbacheloruddannelser.  

 

Er du i tvivl om, hvorvidt en konkret klagesag henhører under denne procedureskri-

velse, kan du altid kontakte Uddannelsesjura på ujs@au.dk.   

 

En klage omfattet af procedurebeskrivelsen kan eksempelvis være en klage over stu-

dienævnets afgørelse i en dispensationssag. Ligeledes vil en klage over en fastsat ek-

samensdato også være en klage omfattet af procedurebeskrivelsen. 

  

Klager over studiemiljø og dårlige undervisningsforhold er ikke omfattet af denne 

procedurebeskrivelse. 

 

Eksamensklager og klager over merit er kun omfattet af procedurebeskrivelsen, hvis 

der er tale om en klage over retlige spørgsmål. Klager over retlige forhold i disse sags-

typer vil som udgangspunkt først blive behandlet, efter der er truffet afgørelse i de 

faglige instanser, hhv. ankenævn for eksamensklager og meritankenævnet. 

 

Hvor skal klagen sendes hen: 

Klager sender sin klage til den instans, der har truffet afgørelsen. Hvis førsteinstan-

sen efter en gennemgang af sagen vurderer, at afgørelsen skal fastholdes, oversendes 

sagen til Uddannelsesjura. 

 

Hvordan skal sagen håndteres i førsteinstansen: 

Når sagen er modtaget i førsteinstansen, vurderes det som det første, om klagefristen 

er overholdt. Hvis fristen er sprunget, vurderes det, om der foreligger usædvanlige 
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forhold, som kan begrunde fristoverskridelsen. Foreligger der ikke sådanne omstæn-

digheder, oversendes sagen til Uddannelsesjura med det samme med bemærkning 

om fristoverskridelsen.  

 

Ved nye oplysninger: 

Hvis klager har anført nye oplysninger i sin klage vurderes disse i førsteinstansen, 

som har følgende reaktionsmuligheder: 

 Hvis de nye oplysninger betyder, at sagen ville have fået et andet udfald, træffes 

en ny afgørelse, som sendes til klager 

 Hvis der er nye oplysninger, som kan begrunde en genoptagelse (for eksempel 

dokumentation, som ikke forelå ved første afgørelse), træffes en ny afgørelse, 

som sendes til klager. Dette uagtet at afslaget fastholdes 

 Hvis der foreligger oplysninger, som ikke har betydning for afgørelsens udfald, 

anfører førsteinstansen i sin udtalelse til Uddannelsesjura, at afgørelsen fasthol-

des samt en begrundelse for, hvorfor de nye oplysninger ikke har betydning for 

sagen 

 Hvis der ikke foreligger nye oplysninger, oversendes sagen til Uddannelsesjura 

med en bemærkning om, at afgørelsen fastholdes. 

 

Ved fejl/mangler ved den første afgørelse: 

Hvis den modtagende instans i forbindelse med gennemgangen af sagen bliver op-

mærksom fejl/mangler ved den tidligere trufne afgørelse, har førsteinstansen følgen-

de reaktionsmuligheder: 

 Hvis afgørelsen lider af væsentlige mangler (eksempelvis manglende begrundel-

se) eller i øvrigt er fejlbehæftet, udarbejdes en ny afgørelse til klager, hvor der 

rettes op på fejlen/manglen. Vær opmærksom på, at der skal gives fornyet klage-

vejledning, med mindre klager får fuldt ud medhold i det ansøgte 

 Er afgørelsen behæftet med uvæsentlige retlige mangler (eksempelvis manglende 

hjemmelsgrundlag), anfører førsteinstansen i sin udtalelse til Uddannelsesjura, 

at afgørelsen fastholdes samt en bemærkning om manglen 

 

Udtalelse fra førsteinstansen til Uddannelsesjuridisk Service: 

Hvis førsteinstansen fastholder afgørelsen, oversendes sagen til Uddannelsesjura 

sammen med en udtalelse. Heri beskrives ganske kort sagsforløbet, og der tages stil-

ling til, om den studerendes klage har givet anledning til, at sagen er blevet genover-

vejet, herunder beskrives det blandt andet om klager har angivet nye oplysninger, og 

hvilken betydning man vurderer, at de nye oplysninger har for sagens udfald. Hvis 

afgørelsen kan fastholdes uden yderligere tilføjelser til den tidligere trufne afgørelse, 

bemærkes dette. Sammen med udtalelsen oversendes alle sagsakter fra den først ind-

givne ansøgning til den endelige afgørelse samt eventuelt mellemliggende korrespon-

dance mellem sagsbehandler og klager, hvis denne har betydning for sagen. Udtalel-

sen vedlægges endelig dokumentation for hjemmel fx uddrag af den relevante studie-

ordning eller prints fra hjemmesider.  
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Uddannelsesjuras sagsbehandling: 

Når Uddannelsesjuramodtager en sag, foretager Uddannelsesjura en legalitetskontrol 

på vegne af rektor, inden sagen oversendes til Styrelsen for Videregående Uddannel-

ser. Det indebærer, at Uddannelsesjura foretager en gennemgang af afgørelsen med 

henblik på at vurdere, om der er begået retlige fejl i forbindelse med sagsbehandlin-

gen.  

 

I forbindelse med legalitetskontrollen har Uddannelsesjura følgende reaktionsmulig-

heder: 

 

 Ved alvorlige retlige mangler, som muligvis kan have haft betydning for sa-

gens udfald  afgørelsen hjemvises til fornyet behandling i førsteinstansen  

 Ved uvæsentlige retlige mangler  afgørelsen fastholdes, og Uddannelsesjura 

oversender sagen til styrelsen med en påtale af, hvilke mangler der er tale om 

 Ved afgørelser, der ikke lider af retlige mangler afgørelsen fastholdes, og 

Uddannelsesjura oversender sagen til styrelsen med en meddelelse om, at af-

gørelsen ikke lider af retlige mangler 

Inden Uddannelsesjura oversender sagen til styrelsen, er der pligt til at give klager 

mulighed for at kommentere på universitetets udtalelse. Det er som udgangspunkt 

Uddannelsesjura, der udarbejder den udtalelse, som sendes i høring hos klager. Den-

ne kan dog være suppleret af førsteinstansens udtalelse til sagen.  

 

Når klager har haft lejlighed til at kommentere på sagen, oversendes sagen til styrel-

sen. Er der ikke begået fejl i forbindelse med sagsbehandlingen, eller er der begået fejl 

uden betydning for selve afgørelsen, oversender Uddannelsesjura sagen til styrelsen 

med en følgeskrivelse, hvori det angives, at der er foretaget en legalitetskontrol af af-

gørelsen. Herefter behandles sagen i styrelsen. 

 

Klagevejledning ved afgørelser fra førsteinstansen: 

”Denne afgørelse er endelig. Du kan dog klage over afgørelsen til Styrelsen for Vide-

regående Uddannelser, hvis du mener, at afgørelsen ikke er truffet i overensstemmel-

se med gældende ret. 

 

Hvis du ønsker at klage, skal din klage være universitetet i hænde senest to uger fra 

modtagelsen af dette brev. Du skal sende din klage til xx (den instans, der træffer af-

gørelsen i første instans). Universitetet udarbejder herefter en udtalelse, som du vil få 

lejlighed til at kommentere, inden klagen, udtalelsen og dine eventuelle kommentarer 

sendes til Styrelsen for Videregående Uddannelser.” 


