Klageskema
Vedr. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Klage
Klage vedr. tilbud om:

Klage udfyldt af:
Fornavn:
Efternavn:
Cpr. nr.:
Adresse:

Gadenavn:
Postnr.:
Bynavn:
Klagers rolle (sæt kryds):
Forældre:
Værge:

Nr.:
Elev:

HVEM (elev) drejer henvendelsen sig om:
Fornavn:
Efternavn:
Cpr. nr.:
Adresse:

Gadenavn:
Postnr.:

Nr.:
Bynavn:

Evt. bemærkning:

Afgørelse:
Hvilken kommune har truffet afgørelsen:
Kopi af afgørelsen medsendes! Sæt kryds:

Klagepunkter:
Væsentlige elementer i afgørelsen
Du/I vil klage over:

Ja

Nej

Kommunens afgørelse om afslag på
tilbud, herunder afslag på at tilhøre
målgruppen for ungdomsuddannelsen:

Kommunens afgørelse om indholdet
af ungdomsuddannelsen:

Udfyldt dato:

Underskrift:
VEJLEDNING

HVORDAN KLAGER DU TIL KLAGENÆVNET FOR VIDTGÅENDE SPECIALUNDERVISNING?
Det bedste vil være at sende en skriftlig klage, men du kan også klage mundtligt.
Hvis du klager skriftligt, kan du sende klagen enten med almindelig post eller e-mail, men undlad at sende klagen både med almindelig post og e-mail, da det kan give forvirring i
sagsbehandlingen. Det mest sikre er at sende klagen pr. brev.
HVAD SKAL DIN KLAGE INDEHOLDE?
Hvis du har modtaget en afgørelsen skriftligt fra din kommune, er det praktisk for klagenævnet, at du medsender en kopi sammen med din klage. Du må også gerne vedlægge en
kopi af øvrige papirer (det kan være breve fra dig til kommunen, svar på dine breve, erklæringer fra psykolog, læge eller hospital, udtalelser fra skoler og praktiksteder osv.), det er
vigtigt, at det er papirer, som du mener, har betydning for sagen.
Du behøver ikke at skrive klagen på en bestemt måde. Du skal bare forklare, hvilken afgørelse du vil klage over og hvorfor, og hvilken kommune, der har truffet afgørelsen.
Du skal altid oplyse dit navn og din adresse og elevens navn og cpr.nr. Det er en god ide at oplyse telefonnummer og e-mail-adresse også.
Hvis du er i tvivl om hvordan og hvor meget, du skal skrive, kan du ringe og få telefonisk vejledning hos Ligeværd ligevaerd@ligevaerd.dk på tlf. 86 20 85 70 eller du kan få
vejledning i klagenævnets sekretariat. (se evt. på klagenævnets hjemmeside: http://www.klagenaevnet.dk/)
KLAGEN SENDES TIL?

Pr. e-mail:

klagenaevnet@skolestyrelsen.dk

Pr. brev:

Klagenævnet for vidtgående specialundervisning
Skolestyrelsen
Snaregade 10A
1205 København K

HVEM KAN KLAGE?
UNGE
Vedrørende en klage om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, skal den unge klage til Klagenævnet for vidtgående specialundervisning. Dette gælder også, hvis den
unge er under 18 år. Hvis den unge er over 18 år kan han/hun lade sig repræsentere ved en anden ved at give fuldmagt. Dette gælder også, hvis det er den unges forældre, som
skal repræsentere den unge (download fuldmagt - PDF, 36 kb) Se bilag. Hvis den unge er under 18 år, kan den unges forældre (forældremyndighedsindehaverne) indgive klage på
den unges vegne uden at have fuldmagt.

