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I vejledningen fremgår det, hvordan klagesager skal behandles i BEKU, og hvad der kan klages over. 

Klagevejledningen gælder for både for Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen. 

Københavns Kommune (august 2019).  

          

 



1 
 

Vejledning om behandling af klagesager i BEKU 
De lokale beslutnings- og koordinationsudvalg på tværs af BUF og SOF (BEKU) træffer afgørelser om dagbehandling og om fleksible 

tilbud (Skoleflex og Tilbageslusningsflex). Disse tilbud går på tværs af Serviceloven og Folkeskoleloven, da de både indeholder 

specialundervisning (efter Folkeskoleloven) og en behandlingsindsats (efter Serviceloven). Der er derfor en række særlige ting, som 

der skal være opmærksomhed på, når området modtager en klage over en beslutning truffet af BEKU. Denne vejledning beskriver 

sagsgangen i sådanne klager. 

Hvem kan klage? 
Det er som udgangspunkt kun borgeren, der kan klage i sagen. Ved børnesager repræsenterer forældremyndighedsindehaveren 
barnet og er dermed part i sagen på barnets vegne. Hvis forældremyndigheden er delt, er der således to parter i sagen. Dog kan 
andre personer i visse situationer også klage på borgerens vegne. Dette gælder værge eller advokat (stillingsfuldmagt), som kan 
handle på vegne af borger/barn. Endvidere kan en partsrepræsentant også handle på vegne af borgeren, hvis der er givet fuldmagt 
til dette.  
 

Der findes tre typer af klager:  
• Realitetsklage - klager over selve indholdet i afgørelsen – fx, har barnet fået fx dagbehandling eller ej.  
• Formalitetsklage - klager over den måde man har sagsbehandlet sagen på, fx manglende koordinering på tværs i  
                          kommunen, sagsforløbet, medarbejderens ageren, sprogbrug mv. 
• Klager over begge dele.  
 
Ifølge Serviceloven er det ikke umiddelbart muligt at klage over valg af fx konkret dagbehandlingstilbud som en del af en 
realitetsklage. Vælger forældremyndighedsindehaver at klage over konkret valg af dagbehandlingstilbud, vil Ankestyrelsen alene 
kunne påse, at det skøn, der ligger til grund for afgørelsen, er foretaget ud fra saglige og lovlige hensyn. Valg af konkret 
dagbehandlingstilbud er en faktisk forvaltningsvirksomhed, og kan som udgangspunkt ikke påklages. Ankestyrelsen vil dog, hvis en 
forælder klager over valg af tilbud, vurdere om valget tilgodeser barnets beskrevne behandlingsbehov ud fra en beskrivelse af 
barnets udfordringer set i sammenhæng med det konkrete tilbuds rammer og behandlingsindsats. 
 
Ifølge Folkeskolelovens § 20, stk. 5, er det dog muligt at klage over undervisningsdelen af det tilbud, som barnet/den unge bevilges. 
Da undervisningsdelen af et dagbehandlings- eller fleksibelt tilbud hører under Folkeskoleloven, kan denne altså påklages. En sådan 
klage skal sendes videre til Klagenævnet for Specialundervisning jf. Folkeskolelovens § 51, stk. 9 inden 4 uger fra modtagelsen. 
 

Hvis der er tale om formalitetsklager, der alene går på medarbejderes ageren i sagen, fx at medarbejder har talt vredt til borgeren, 

anbefales det, at denne klage behandles og besvares af medarbejderens nærmeste leder uden om BEKU. Grunden til dette er, at 
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sådanne klager i værste fald kan få personaleretlige konsekvenser, som BEKU ikke har kompetence til at blive involveret i. Øvrige 

formalitetsklager behandles af BEKU. 

Fremsendelse af klage 
Klager skal altid indgives til den myndighed/område, der har truffet den oprindelige afgørelse.  Bevilling af Skoleflex, 

Tilbageslusningsflex og Dagbehandling er toleddede beslutninger. Det er således både en beslutning om specialpædagogisk bistand 

efter Folkeskoleloven og behandling af barnets problemer efter Serviceloven. Derfor er det en afgørelse på tværs af begge 

forvaltninger, og begge forvaltninger er dermed en del af klagebesvarelsen. Dette gør dermed, at klagen skal behandles af det BEKU, 

som har truffet afgørelsen.  

Ønsker en borger at klage over en afgørelse foretaget af BEKU (alene afgørelse vedrørende Skoleflex, Tilbageslusningsflex og 

Dagbehandling), sker dette konkret ved, at borger sender sin klage til enten sagsbehandler eller til skolen (eller evt. til BUF-området).  

I klagevejledningen i afgørelsesbrevene på BUF-SOF-portalen er der indsat links til BEKU via sikkerpostadresser i enten BUF, SOF 

eller begge. I afslagsbrevet til Dagbehandling er der alene linket til SOF.  

Klagen oprettes i CSC/DUBU (SOF) eller på barnets sag i Kingo (BUF). Hvis klagen vedrører skoledelen, oprettes den i Kingo, 

vedrører den behandlingsdelen oprettes den i CSC. Vedrører klagen personalets adfærd oprettes den ikke i fagsystemerne, fordi 

klagen i så tilfælde ikke vedrører beslutningen, men den pågældende medarbejder. Der sendes desuden kvitteringsbrev for 

modtagelsen af klagen samt kopi af klage og kvitteringsbrev til det BEKU-udvalg, som har truffet afgørelsen. Tidsfrist for dette er 

maksimalt tre hverdage. 

BEKUs klagesagsbehandling 
Det er vigtigt altid at samarbejde med den anden forvaltning i besvarelsen – med mindre der er tale om en formalitetsklage, der går 

på medarbejderens ageren i sagen – idet der er tale om en todelt afgørelse, som anført ovenfor. I klagesagsbehandlingen inddrages 

de eventuelle nye oplysninger, som er anført i den tilsendte klage. Klagen behandles af minimum to ledelsesrepræsentanter fra 

BEKU, én fra hver forvaltning. BEKU skal her være opmærksom på de fastsatte tidsfrister ift. behandling af klager. Fagligt Center kan 

supportere BEKU med klagesagsbehandling ift. Folkeskoleloven. 

Realitetsklager – her er der en samlet tidsfrist på fire uger til at genvurdere sagen (tidsfristen er lovbestemt). Sagen kan enten 
vurderes ud fra de allerede eksisterende sagsakter eller det kan vurderes, at der skal indhentes nye sagsakter – og dermed 
genoptages sagen på ny. At genoptage sagen på ny betyder, at sagen skal oplyses på et korrekt grundlag. Dette kan være, hvis der 
er kommet nye oplysninger i sagen, som bør indgå i vurderingen eller, hvis det vurderes, at der er behov for en opdateret PPV, en 
ny elevplan (BUF) eller en ny handleplan (SOF). Dette skal som udgangspunkt også ske inden for fire uger, og ellers skal borger 
have et udsættelsesbrev. Vær opmærksom på, at forældre skal partshøres igen, hvis der kommer nye oplysninger på sagen. 
 

https://medarbejder.kk.dk/indhold/faelles-sagsforloeb-og-beku
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Formalitetsklager – her er der som udgangspunkt en samlet tidsfrist på fire uger til at genvurdere sagen (tidsfristen her er dog 
ikke lovbestemt, men de fire uger er en standard foretaget af SOF). BEKU tager stilling til, om borger kan gives fuldt eller delvist 
medhold i klagen. BEKU skal være opmærksom på, at formalitetsklagen kan have indflydelse på indholdet, fx hvis en borger ikke 
er blevet partshørt. 
 

 

Revurdering (remonstration) af klagen i BEKU 
Modtager BEKU en klage over enten Skoleflex, Tilbageslusningsflex eller Dagbehandling, så skal de udvalgte ledelsesrepræsentanter 

fra BEKU revurdere klagen. Nedenfor er der angivet en guideline til revurderingen. Efter endt behandling af klagen fremsendes 

resultatet til enten rette sagsbehandler i SOF eller rette BUF-repræsentant til videre formidling. 

Revurdering (remonstration) 
Indledning  
– hvornår er klagen modtaget  
– hvad klages der konkret over 
Besvarelse  
– oplist hvert klagepunkt for sig og forhold jer til dette 
– det er vigtigt at borgeren får et konkret svar på alle elementer af klagen  
– er der mange elementer og detaljer i klagen, kan man overveje at slå dem sammen under samlende overskrifter eller temaer 
– det er også fint at anføre, hvis man har inddraget andre enheder, indhentet udtalelser mv. til brug for besvarelsen – her bør 
man overveje, om dette giver anledning til evt. partshøring forud for klagebesvarelsen  
Evt. sagsskridt efter klagen 
– hvis der er tale om en realitetsklage, skal man skrive lidt om det videre forløb i sagen – at sagen sendes til behandling i 
Ankestyrelsen (hvis der er tale om en klage over behandlingstilbuddet) eller Klagenævnet for specialundervisning (hvis der er 
tale om en klage over undervisningstilbuddet). 
 

 

Afgørelse af klagen i BEKU 
BEKU – repræsenteret ved både BUF og SOF – kan beslutte at fastholde afgørelsen, ændre afgørelsen delvist eller at give borger 

medhold. Alt afhængigt af BEKUs afgørelse vil der her være en forskellig fremadrettet praksis/procedure. 
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Fastholdelse af afgørelsen – kommunens forpligtigelse  
Såfremt BEKU fastholder afgørelsen, sendes der et afgørelsesbrev til forældrene med begge forvaltninger som afsender. Praksis 
er her, at BEKU formidler den fastholdte afgørelse til borgers sagsbehandler. Sagsbehandler udarbejder selve afgørelsen og 
formidler den til forældrene (se skabelon her). Er der nye oplysninger skal sagsbehandler være opmærksom på de generelle 
partshøringsregler. 
 
Sagsbehandler fremsender samtidig klagen, afgørelsen og de øvrige sagsakter til Ankestyrelsen. Sagsbehandler har max tre 
hverdage til dette. Akterne som fremsendes er selve klagen, afgørelsen og de øvrige sagsakter samt et udfyldt ankeskema 
(Ankeskemaet forefindes på Ankestyrelsens hjemmeside – https://ast.dk/om-ankestyrelsen/blanketter/ankeskema-til-
kommuner/ankeskema).  
 
Da der er tale om en to-leddet afgørelse ift. både serviceloven og folkeskoleloven, sender BEKU – ved BUF-området - også 
afgørelsen til Klagenævnet for Specialundervisning. Se https://ast.dk/naevn/klagenaevnet-for-specialundervisning for 
kontaktoplysninger og yderligere information. 
 

 

Delvis ændring af afgørelsen  
Såfremt BEKU delvist ændrer afgørelsen, så udarbejder BEKU en ny, delvis ændret afgørelse og fremsender afgørelsen til borgers 
sagsbehandler. Sagsbehandler formidler afgørelsen til borger (cc barnets skole, hvis der er tale om en klage i forbindelse med et 
fleksibelt tilbud). Sagsbehandler har max tre hverdage til dette. 
 
Hvis forældrene kun får delvist medhold, skal de i afgørelsesbrevet informeres om, at de har 4 uger fra de har modtaget afgørelsen 
til at meddele, om de ønsker at fastholde klagen. Hvis forældrene ønsker at fastholde klagen, skal sagsbehandler og BUF 
videresende klagen til hhv. Ankestyrelsen (tidsfrist 14dage) og Klagenævnet for Specialundervisning (tidsfrist 2 uger). 
 

 

Borger får medhold i klagen  
Såfremt BEKU giver borger medhold i klagen, fremsendes denne afgørelse til borgers sagsbehandler, som formidler den til borger. 
Sagsbehandler har tilsvarende tre hverdage til dette. Hvis borger får medhold i klagen, skal der hurtigst muligt afholdes et nyt 
Aftaleforum, hvor BUF, SOF og familien sammen tager stilling til, hvordan afgørelsen skal føres ud i livet. 
 

 

https://medarbejder.kk.dk/indhold/faelles-sagsforloeb-og-beku
https://ast.dk/om-ankestyrelsen/blanketter/ankeskema-til-kommuner/ankeskema
https://ast.dk/om-ankestyrelsen/blanketter/ankeskema-til-kommuner/ankeskema
https://ast.dk/naevn/klagenaevnet-for-specialundervisning
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Afgørelse af klagen i Ankestyrelsen  
Behandles en klage af Ankestyrelsen, så kan de enten ændre afgørelsen, stadfæste afgørelsen eller hjemvise sagen. Ændres 

afgørelsen eller hjemvises sagen, så skal Ankestyrelsens besvarelse følges af kommunen (her BEKU). 

Ankestyrelsen fremsender deres afgørelse til sagsbehandler, idet de har fået henvendelsen fra sagsbehandler. Sagsbehandler skal 

formidle Ankestyrelsens afgørelse videre til BEKU, sådan at BEKU kan følge afgørelsen. Sagsbehandler kontakter borger og oplyser 

vedkommende om, at BEKU har modtaget Ankestyrelsen afgørelse og er forpligtet til at følge denne.  

Afgørelse af klagen i Klagenævnet for Specialundervisning 
Når Klagenævnet for Specialundervisning har truffet afgørelse i en sag, sender de afgørelsen til forældrene samt en kopi til BUF 
(området), idet BUF har indsendt klagen. Klagenævnet kan enten give medhold, fastholde BEKU’s afgørelse, afvise sagen (fx ved 
overskridelse af klagefristen), pege på et helt tredje tilbud eller hjemvise sagen (hvis sagen ikke er oplyst tilstrækkeligt). 

BUF har ansvar for at videreformidle afgørelsen til BEKU, og BEKU skal følge klagenævnets afgørelse. Skolen kontakter forældrene 
og oplyser om, at kommunen har modtaget afgørelsen samt, hvordan der vil blive fulgt op på denne. 

 

Afgørelse sendes til borger. Brug 
standardbrev med klagevejledninger. 

Afhængig af hvilken indsats, barn/ ung  
tilbydes (og lokale procedurer) sender 

sagsbehandler (BBU/BCH), eller 
skoleleder afgørelsen.

Borger vejledes i hvem klagen skal 
sendes til (fremgår også af 

standardskabelon på BUF/SOF-
portalen).

Forældremyndighedsindehaver sender 
klage til sagsbehandler (BBU/BCH) eller 
skoleleder. Dette afhænger af hvem der 
har sendt afgørelse, og hvad der klages 

over. 

Modtager af klagen har ansvar for at 
koordinere svar/ få input fra anden 

forvaltning afhængig af, hvad der klages 
over.  Herefter behandler BEKU klagen. 

Fastholdelse af afgørelse:

Klage og øvrige akter sendes til 
Ankestyrelsen/ Klagenævnet for 

Specialundervisning

Delvis ændring af afgørelse:

Ny delvist ændret afgørelse sendes til 
borger.

Borger får meldhold i klage:

Sagsbehandler/ skoleleder formidler 
afgørelse til borger.


