
Klagevejledning i forbindelse med modtagelse af standpunktskarakter eller 
eksamenskarakter:  
 

Klager over standpunktskarakter  
 

En klage over en standpunktskarakter efter Gymnasie nødprøvebekendtgørelsen nr. 514 af 24. 
marts 2021, skal indgives skriftlig og senest 5 dage efter, at standpunktskarakteren er 
offentliggjort.   
 
Klagen skal begrunde, hvorfor klagen skal imødekommes. Klagen sendes til Hf og VUC Roskilde, og 
stiles til studieservicechef Heidi Rønnov Lund.  
 
Herefter afgør Hf og VUC Roskilde, om klagesagen skal imødekommes eller afvises. Hvis klagen 
afvises vil Hf og VUC Roskilde udarbejde en udtalelse i sagen og sende den til kursisten, med 
mindre kursisten har trukket sin klage tilbage. Kursisten har 5 kalenderdage fra modtagelsen af 
udtalelsen til at fremkomme med sine eventuelle bemærkninger og efterfølgende sende dem til 
institutionen. Hf og VUC Roskilde sender klagen, egen udtalelse og evt. kursistens eventuelle 
bemærkninger til styrelsen, dog senest 2 dage efter at Hf og VUC Roskilde har modtaget 
bemærkninger fra kursisten eller efter udløbet af dennes frist for at fremkomme med eventuelle 
bemærkninger.  
 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er bemyndiget til på ministerens vegne at varetage de af 
ministerens opgaver, herunder tilsynsopgaver, og beføjelser, som bekendtgørelsen giver anledning 
til at varetage.  
 
 

 
 
 

Klager over eksamenskarakter eller prøveafvikling - klagevejledning 
 

En klage over prøver efter bekendtgørelse nr. 343 af 8. april 2016 – Bekendtgørelse om prøver og 
eksamen i de almene studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser - §47, skal indgives 
skriftlig og senest 2 uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort.  
 
Klagen skal begrunde hvorfor klagen skal imødekommes. Klagen sendes til HF og VUC Roskilde, og 
stiles til studieservicechef Heidi Rønnov Lund.  
 
Herefter afgør Hf og VUC Roskilde, om klagesagen skal imødekommes eller afvises. Hvis klagen 
afvises vil man modtage et skriftlig og begrundet svar. Dette skal ske senest 4 uger efter at skolen 
har modtaget klagen. I beregningen af fristen indgår juli måned ikke.  
 



Hvis klagen imødekommes – vil skolen forelægge klagen for bedømmerne, der afgiver en faglig 
udtalelse inden for en nærmere angivet frist på normalt 2 uger. I beregningen af fristen indgår juli 
måned ikke. Skolen forelægger de faglige udtalelser for klageren, der får mulighed for at komme 
med eventuelle kommentarer inden for en frist på normalt 1 uge. I beregningen af fristen indgår 
juli måned ikke. Herefter træffer skolen en af nedenstående afgørelser.  
 

 Tilbud om ombedømmelse – en omprøve kan resultere i en lavere karakter 

 Tilbud om omprøve – en omprøve kan resultere i en lavere karakter 

 Eksaminanden får ikke medhold og klagen afvises.  
 
Afgørelsen skal være skriftlig og begrundet. Afgørelsen skal meddeles hurtigst muligt, ved 
sommerterminen senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet.  
 
Efterfølgende klagevejledning – hvis man klager over Hf og VUC Roskildes afgørelse. 

 
Hvis Hf og VUC Roskilde ikke på baggrund af klagen imødekommer den, kan der sendes en klage 
over dette. Klagen skal indgives skriftlig og senest 2 uger fra afgørelsens meddelelse.  
 
Klagen skal sendes til Hf og VUC Roskilde og stiles til Rektor Dorthe Lundqvist. Herefter videre 
sender Hf og VUC Roskilde klagen til styrelsen sammen med sin egne udtalelse i sagen. Før sagen 
videresendes, skal HF og VUC Roskilde give klageren lejlighed til inden for 1 uges frist at 
kommentere udtalelsen. Klagerens eventuelle kommentarer skal medsendes til styrelsen. 

 
Styrelsen træffer en af nedenstående afgørelser  

 

 at Hf og VUC Roskilde skal give klager tilbud om ombedømmelse, 

 at Hf og VUC Roskilde skal give klager tilbud om omprøve, 

 at klageren ikke får medhold, eller 

 at klagen afvises. 
 
 


