
Klagevejledning sommeren 2022                    

Hvis du ønsker at klage over en af dine afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) eller 
eksamenskarakterer – skriftlig eller mundtlig – skal du være opmærksom på, at der er en klagefrist 
på to uger fra den dag, hvor din karakter er blevet offentliggjort. Det gælder både afsluttende 
standpunktskarakterer og eksamenskarakterer. Det betyder, at sidste frist for at klage over:  

 de afsluttende standpunktskarakterer er den 20. juni 
 de skriftlige eksamenskarakterer er den 30. juni  
 de mundtlige eksamenskarakterer er den 6. juli 

Da der ved klager over eksamener skal indhentes udtalelser fra lærere og censorer, må det 
forventes, at mange afgørelser pga. sommerferien først kan træffes i august måned. 

Du skal være opmærksom på, at en omprøve eller ombedømmelse kan resultere i en lavere 
karakter. Ligeledes skal du være klar over, at følgende gælder: ”Standpunktskarakterer udtrykker 
efter reglerne for de treårige gymnasiale uddannelser graden af den enkelte elevs opfyldelse af 
målene for faglig viden, indsigt og metode i den pågældende læreplan og i forhold til det 
tidspunkt, hvor karakteren gives. Det vil sige, at en afsluttende standpunktskarakter skal udtrykke 
underviserens faglige skøn i forhold til den enkelte elevs opfyldelse af disse kriterier ved 
afslutningen af undervisningen i faget”1. 

Det er rektors ansvar at vejlede dig i en klage, men du bør altid indledningsvis henvende dig til din 
faglærer, inden du påbegynder en klagesag.  

En klage skal altid være skriftligt begrundet (Word-dokument), og du kan enten anmode om en 
ombedømmelse eller omprøve. 

Klagen kan vedrøre:      
 Klager over årskarakterer: anmodning om revurdering 
 Klager over skriftlige karakterer: anmodning om ombedømmelse 
 Klager over mundtlige karakterer, eksaminationsgrundlaget eller prøveforløbet: anmodning 

om omprøve 
Du kan altså ikke anmode om en ombedømmelse af mundtlige eksamener.  
 

En klage skal indeholde følgende: 
 Hvorvidt der anmodes om en revurdering (klager over afsluttende standpunktskarakter), 

ombedømmelse (klage over skriftlig prøve) eller omprøve (klage i relation til mundtlig prøve) 
 Nøje angivelse af de faktiske omstændigheder, som efter din mening bør begrunde en 

imødekommende afgørelse (BEK 343 §48) 
 Klagen skal være individuel og velbegrundet 
 En så præcis beskrivelse som muligt over, hvad der klages over 

 
1 Spørgsmål og svar om gymnasiale uddannelser | Børne- og Undervisningsministeriet (uvm.dk)  



Hvis du mener, at du er blevet fejlbedømt: 
Beskriv din præstation, og hvorfor du mener, at du er blevet fejlbedømt 
 Henvis til de faglige mål for faget2, og beskriv, hvordan og i hvilken grad du mener, at målene er 

opfyldt 
 Vær opmærksom på, at du ikke kan sammenligne din karakter med andre elevers eller henvise 

til, at du plejer at få en bedre karakter 
 Du kan heller ikke inddrage andres vurdering af din opgave/karakter 

Hvis du vil klage over eksamens- eller prøvegrundlaget: 
 Giv en så præcis beskrivelse som muligt af, hvad det er, du klager over 
 Vær meget konkret i beskrivelsen af, hvilke elementer ved eksamensgrundlaget eller 

prøveforløbet du finder problematisk 

Klagen sendes til rektor Mette Kynemund (mk@edu.virum-gym.dk). 

Rektor afgør i hver sag, om klagen er åbenbar grundløs og afvises, eller om den skal behandles 
videre. I sidstnævnte tilfælde kan rektors afgørelse resultere i, at du tilbydes en ombedømmelse 
eller en ny prøve. 

Klagesager følger et helt fast mønster, som er fastlagt af Undervisningsministeriet. Hvis gymnasiet 
skønner, at en klage ikke skal afvises, skal gymnasiet undersøge forløbet ved fx: 

 At bede eksaminator og censor om en udtalelse på baggrund af at have læst din klage  
 At bede din faglærer om at læse klagen og komme med en udtalelse, hvis klagen angår 

årskarakteren 

Efterfølgende får du som klager mulighed for at kommentere sådanne udtalelser, inden gymnasiet 
afgør sagen. Det er altid gymnasiet, der afgør klagesager. 

Hvis du får medhold i en anmodning om revurdering af den afsluttende standpunktskarakter, vil 
en ny karakter blive fastsat af skolen.  

Hvis der er tale om procedurefejl, fx hvis eksamensspørgsmålet falder uden for det i 
undervisningsbeskrivelsen angivet læste, får du til gengæld som regel medhold og tilbydes en 
omprøve. 

Hvis en klage over en skriftlig prøve resulterer i en ombedømmelse, sender skolen alle sagens 
akter til de nye bedømmere, som er udpeget af Børne- og Undervisningsministeriet – 
opgaveformulering, den skriftlige besvarelse, klagen, evt. partshøring mv., de oprindelige 
bedømmeres faglige udtalelse, dine kommentarer hertil og skolens afgørelse. 

 
2 https://www.uvm.dk/gymnasiale-ud-dannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2020 

 



Den nye karakter gælder, uanset om den er højere, lavere eller uændret i forhold til den karakter, 
der klages over.  

Hvis du får medhold i en anmodning om omprøve, skal du til den pågældende eksamen igen. Det 
sker normalt i den efterfølgende eksamenstermin (oftest i august). Den nye karakter gælder, 
uanset om den er højere, lavere eller uændret i forhold til den karakter, der klages over. 

Hvis klagen resulterer i en ny karakter, efter eksamensbeviset er udstedt, udstedes der et nyt, og 
det gamle annulleres. 

Der kan klages over gymnasiets afgørelser til Undervisningsministeriet (Styrelsen for Undervisning 
og Kvalitet), hvis du mener, at gymnasiet ikke har overholdt gældende regler. 

Se i øvrigt Undervisningsministeriets klagevejledning vedrørende prøver her. 

Se yderligere vedrørende klager over årskarakterer her. 

Link til Eksamensbekendtgørelsen.  

 


