SÅDAN KLAGER DU
- KLAGEVEJLEDNING SOSU-SYD

START ALTID DIN KLAGE MED AT TALE MED SKOLENS
DIREKTØR FOR RÅD OG VEJLEDNING
DU KAN KLAGE OVER:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Skolens afgørelse ved:
- optagelse
- udelukkelse fra undervisningen
- midlertidig hjemsendelse
- ny skoleperiode
- overflyttelse til anden skole
Uddannelsen og undervisningen
Grundfag og Valgfag
Prøver og eksamener - både grundfaget for prøven, forløbet og bedømmelsen (en
klage kan medføre både en højere og lavere karakter)
Et praktiksted
Afslag på fritagelse fra dele af undervisningen
Afslag på afkortning af uddannelsen
Den måde skolen har vurderet dine teoretiske og praktiske kompetencer og fastlægglsen af en uddannelsesplan (for GVU)
Løn og ansættelsesforhold

FREMGANGSMÅDE
I de fleste tilfælde, skal du sende din skriftlige klage til skolen først, og så giver skolen
et svar, som du så igen kan svare på, før klagen bliver sendt videre til næste instans. Du
skal huske, at du skal klage senest 4 uger efter den afgørelse, som du vil klage over. Med
mindre det er en afgørelse ved en prøve/eksamen, så skal du klage skriftligt senest 2 uger
efter. Nogle klager behandler skolen alene, der er altså ikke nogen 2 instans.

ORDFORKLARING
LUU er det lokale uddannelsesudvalg
PASS er Fagligt Udvalg for Pædagogisk Assistentuddannelse og
Social- og Sundhedsuddannelse

KLAGE

1. INSTANS

2. INSTANS

1

Klage over afgørelser
om optagelse, udelukkelse, hjemsendelse,
ny teoriperiode og
overflytning

Skriftligt til skolen inden 4 uger

Undervisningsministeriet

2

Klage over uddannelsen/undervisning

Skriftligt til skolen

3

Klage over grundfag og Skriftligt til skolen som vidersender
valgfag (præciseret)
til undervisningsministeriet

4

Klage over grundlaget
for prøve/eksamen

Skriftligt til skolen inden 2 uger

5

Klage over bedømmelse ved prøve/eksamen

Skriftligt til skolen inden 2 uger

6

Klage over forhold på
praktiksted

Skriftligt til Praktikstedets ledelse
inden 4 uger

7

Klage over afgørelse
omkring fritagelse og
afkortning

Skriftligt til Kvalifikationsnævnet
inden 4 uger

8

Klage over skolens
vurdering af teoretiske
kompetencer og uddannelsesplan (GVU)

Skriftligt til Kvalifikationsnævnet
inden 4 uger

9

Klage over skolens
vurdering af praktiske
kompetencer (GVU)

Skriftligt til PASS inden 4 uger

10

Klage over løn- og
ansættelsesforhold

Skriftligt til Arbejdsgiver og Fagforening inden 4 uger

11

Klage over ombedømmelsesresultat

Skriftligt til undervisningsministeriet

Undervisningsministeriet

Kommunalbestyrelsen,
regionsrådet og LUU

Arbejdsretten

GRUNDIGERE INFORMATION
Denne pjece giver blot en oversigt over klagemulighederne.
Du kan få meget mere at vide om lovhjemmel og fremgangsmåde i
forbindelse med klager ved at henvende dig til direktøren.

Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa
Tlf.: 73 33 43 00, sosu@sosu-syd.dk
www.sosusyd.dk

