iste:

Huskel

Hvordan skriver
du en klage over
en afgørelse

? 1

Kend klagefrist og modtager af klagen
Nederst i den afgørelse du vil klage over, findes en klagevejledning og en
klagefrist. Det er vigtigt, at du overholder klagefristen, da administrationen
ellers kan afvise klagen.
Af klagevejledningen skal det også fremgå, hvor klagen skal sendes til.
Find din uddannelses vejledning til, hvordan du klager over en afgørelse på
din studieinformationsside under: Planlæg dit studie > Regler og dispensationer > Klage over en afgørelse

Hvad betyder
opsættende vi
rkning?

2

Beskriv hvad
du klager over

Du kan klage over retlige
spørgsmål, men ikke over det
skøn, der er foretaget.
Det betyder fx at du:
Kan klage, hvis du
mener, at den vurdering
eller det skøn, som afgørelsen
er baseret på, er foretaget på et
utilstrækkeligt eller
forkert grundlag.
Ikke kan klage over
studienævnets vurdering af,
om du er studieegnet, eller
deres skøn af, om der er tale
om et usædvanligt forhold.

d er
Hva rgsmål?
pø
ge s
i
l
t
e
r
HER
LÆS

3

Tjek afslagets
henvisning til
regler

I afgørelsen skal der være en
henvisning til hvilke regler,
bekendtgørelser og love afgørelsen
er truffet efter.
Tjek for en god ordens skyld, om
henvisningerne er korrekte. Det
kan du gøre ved at finde regel,
bekendtgørelse eller lov på
www.retsinformation.dk eller i
din studieordning.

4

Kontakt
studenterambassadøren

Vi læser gerne din klage igennem
og giver input ift, hvordan
dan du har beskrevet ovenstående
punkter.
Kontakt os endelig.

5

LÆS HER

Send klagen via
formular på KUnet

På de fleste fakulteter finder du en blanket til
klager på din studieinformationsside. Hvis det ikke
gælder på dit fakultet, skal du sende din ansøgning fra din KUmail.

6

Kontakt
fakultet for
kvittering

Hvis du ikke modtager en kvittering på, at
klagen er modtaget, kan du altid kontakte
fakultetet for at høre, om klagen ér modtaget
samt hvor lang sagsbehandlingstid, du skal
forvente.

