
19.   juni   2020  

For   3g-elever  
 
Skulle   der   mod   forventning   være   forhold   vedrørende   en   afslu�ende   standpunktskarakter  
eller   prøve,   som   du   vil   klage   over,   er   der   nogle   helt   formelle   forhold,   du   skal   følge.  
 
Du   kan   klage   over   

● en   karakter,   det   kan   være   i   SRP,   en   skri�lig   prøve   eller   en   afslu�ende  
standpunktskarakter  

● et   prøveforløb,   det   vil   sige   prøven   i   SRP  
● bedømmelsesgrundlaget,   det   vil   sige   den   centralt   s�llede   opgave   i   en   af   de   to  

skri�lige   prøver  
 
Klagen   skal   være  

● fagligt   begrundet   
● sendes   skri�ligt   �l   AK   (ak@gladgym.dk)   
● afsendt   senest   14   dage   e�er   karakterens   offentliggørelse.  

 
En   klage   over   en   karakter   kan   resultere   i   

● afvisning   
● ombedømmelse   
● omprøve   (i   år   gælder   det   kun   SRP)  

 
Hvis   din   klage   fremmes   og   du   tager   imod   �lbud   om   ombedømmelse,   så   du   være  
opmærksom   på,   at   det   kan   resultere   i   en   lavere   karakter,   da   det   vil   blive   karakteren   fra  
ombedømmelsen,   der   vil   blive   gældende   og   komme   på   dit   eksamensbevis.  
 
Alle   afslu�ende   karakterer   frigives   i   år   fredag   den   19.   juni,   og   SRP   afslu�es   i   dagene   22.   -   24.  
juni.  
 
Klagefristen   er   fredag   den   3.   juli   for   afslu�ende   standpunktskarakterer   og   karakterer   for   de  
to   skri�lige   prøver.   For   SRP   er   det   14   dage   e�er,   du   har   været   �l   det   mundtlige   forsvar   og  
fået   din   karakter.   
 
Bliver   klagen   fremmet,   vil   du   undervejs   få   eventuelle   faglige   udtalelser   �l   kommentering.   Du  
vil   få   en   skri�lig   begrundelse   for   afgørelsen   af   din   klage   senest   3   måneder   e�er,   du   har  
indgivet   din   klage.   
 

Me�e   Gaffron   og   Anne   Krarup  
 
PS.   Nedenfor   ses   ministeriets   vejledning   vedrørende   klager  
 



19.   juni   2020  

Her   er   ministeriets   vejledning   om   klager   over   prøver   og   afslu�ende   standpunktskarakterer,  
der   følger   retningslinjerne   i    kapitel   10   i   den   almene   eksamensbekendtgørelse .  
 
“Hvordan   klager   man?   
En   klage   skal   være   individuel,   skri�lig   og   præcist   beskrive   de   fak�ske   omstændigheder,   der  
e�er   klagers   opfa�else   kan   begrunde   en   imødekommelse   af   klagen.   Klagen   kan   vedrøre:  
 

● Eksamina�onsgrundlaget*   (herunder   prøvespørgsmål,   opgaver   og   lignende,   samt  
dets   forhold   �l   uddannelsens   mål   og   krav)  

● Prøveforløbet  
● Bedømmelsen  

 

*Vedrører   klagen   eksamina�onsgrundlaget,   sender   skolen   klagen   �l   Styrelsen   for  

Undervisning   og   Kvalitet,   hvis   opgaven   ved   prøven   er   s�llet   af   styrelsen.   

” ,   
     ministeriets   hjemmeside    (her   kan   I   bla   læse   forklaringerne   �l   *1,   *2   og   *3.  

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=179722#idc95d8ab3-ad8a-41e6-9af1-78f4afad8421
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/klager-over-proever/proceduren-ved-klager

