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Uddannelsesstyrelsen
Frederiksholms Kanal
1220 København K

HØRING VEDRØRENDE BEKENDTGØRELSE
OM PRØVER OG EKSAMEN I FOLKESKOLEN
M.V.
D. 08. 11. 2004.
Klageadgang
Udkastets kap. 10, Klager over prøver, Klager over folkeskolens
afsluttende prøver, fastslår i § 36: For klager i forbindelse med
folkeskolens afsluttende prøver gælder folkeskolelovens § 51, stk. 1 og
2. Dermed kan en klage over en afgørelse, der er truffet på den enkelte
skole, inden 4 uger fra afgørelsens meddelelse, indbringes for de
kommunale myndigheder (kommunalbestyrelsen), jf. §51, stk. 1.
Skolelederens afgørelser er omfattet af forvaltningsloven og
offentlighedsloven, og en afgørelse, der har karakter af afslag, skal
derfor være begrundet og være ledsaget af klagevejledning.
Kommunalbestyrelsens afgørelse i henhold til stk. 1 og andre
beslutninger og afgørelser, som træffes af kommunalbestyrelsen
vedrørende det kommunale skolevæsen, kan som udgangspunkt ikke
indbringes for højere administrativ myndighed, jf. §51 stk. 2.
Det er imidlertid ikke klart, hvem der i kraft af lovens §51 kan
indbringe skolens afgørelser for de kommunale myndigheder, eller med
andre ord om også børn - eller kun unge der er fyldt 15 år - har denne
rettighed.
Der er altså på folkeskoleområdet ingen regler om børns klager over
karakterer og eksamen, og dermed heller ingen formelle
klagemuligheder for børn, der f.eks. føler, at de ikke har fået en
ordentlig behandling under afgangseksamen, eller at de ikke har fået
en fair årskarakter. Dette står i modsætning til mulighederne for
eleverne i gymnasiet og på ungdomsuddannelserne, hvor der er rig
mulighed for at klage over karaktergivning og eksamen.
At børn på en lang række områder ikke har adgang til at klage over
afgørelser eller andre forhold de er blevet budt, fremgår med beklagelig
klarhed af Børnerådets notat om børns klageadgang fra oktober
2004. Det gælder f.eks. for området forældremyndighed og samvær.
Det gælder også inden for andre folkeskoleområder, hvor der ikke
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findes regler for hvordan elever kan klage over en lærers behandling,
skolens miljø og indeklima, eller som det ses her, karakterer og
eksamen. Problemet bemærkes i øvrigt i de konkluderende
bemærkninger til Danmark fra Komiteen for Barnets Rettigheder (FN's
Børnekomité), juni 2001.( Komiteen for Barnets Rettigheder, 27.
samling, Vurdering af rapporter indgivet af deltagerstater i henhold til
konventionens artikel 44, Konkluderende bemærkninger fra Komiteen
for Barnets Rettigheder: Danmark, pkt. 22 og 23. Se www.brd.dk)
Børnerådet ønsker, at debatten om hvorledes vi kan styrke børns
retsstilling i almindelighed, må forstærkes med henblik på egentlige
lovændringer.
Rådet anbefaler derfor undervisningsministeren at iværksætte
forberedelser til lovændringer, der utvetydigt fastslår, at skoleelever på
alle alderstrin har adgang til klage, herunder også over prøver og
eksamen, samt fastsætter fremgangsmåder og procedurer, der
fremmer tilgængeligheden og dermed anvendelsen af denne ret.
Børnerådet tilbyder i givet fald ministeren at bidrage til denne proces
med ideer og synspunkter.
Med venlig hilsen

Klaus Wilmann, formand
&
Bente Ingvarsen, sekretariatschef
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