Klagevejledning - Fordelingsudvalget

Hvorfor får alle elever ikke deres 1. prioritet?
Fordelingsudvalget i Nordjylland sigter efter at opfylde alle ansøgeres ønsker i så
høj grad som muligt. Indimellem opstår der dog flaskehalsproblemer, hvor der desværre ikke er plads til alle 1.prioritets ansøgere på enkelte skoler. I alle tilfælde hvor
ansøgere flyttes, har Fordelingsudvalget taget hensyn til ansøgernes 2. og 3. prioritetsønsker osv., samt rejsetid med offentlig transport til den institution, som ansøgeren flyttes til.

Fordelingsudvalget, Region
Nordjylland

Hvilke muligheder har du, hvis du er blevet fordelt til en anden skole?
Ifølge Optagelsesbekendtgørelsen (BEK nr. 314 af 30/03/2020) kan du bede Fordelingsudvalgene om at genoptage behandlingen af din ansøgning, hvis ikke du er tilfreds med at få reserveret en plads på en anden institution, end din 1. prioritet. Fordelingsudvalget behandler alle anmodninger om genoptagelse én gang. Vi modtager kun anmodninger om genoptagelse på skrift.

Formand Søren Hindsholm,

I 2020 er sidste frist for at anmode om genoptagelse tirsdag den 14. maj kl. 10.00

fordeling@rn.dk

rektor Nørresundby Gymnasium
og HF

Hvortil skal anmodningen om genoptagelse sendes?
Ref.: Fordelingsudvalget

Indsigelsen sendes til Region Nordjylland, som er sekretariat for Fordelingsudvalget:

Sagsnummer:
2018-034938

Genoptagelsesanmodningen kan kun sendes som sikker email via ansøgers eboks. For at sende en sikker mail, skal du gå i din e-boks og følge disse trin:
-

10.
2019
28. februar
april 2020

Vælg ”skriv ny post”
Klik på ”vælg modtager”
Vælg via en kategori, hvor du vælger ”Offentlig myndigheder – Regioner” og vælger ”Region
Nordjylland”
Gå herefter til ”Regional Udvikling” og vælg ”Fordelingsudvalget”
Skriv herefter din mail som vanligt og send den afsted til Fordelingsudvalget

Husk at tjekke, om du modtager en kvittering for, at vi har modtaget din anmodning. Har du ikke modtaget en sådan, bedes du kontakte vores kontor på telefon: 9764 8287 (Laila Søndergaard).
Fordelingsudvalget behandler kun genoptagelsessager på skrift. Dog vil det fra 1. maj til 13. maj, på
alle hverdage, være muligt at ringe til sekretariatet mellem kl. 9 og 11, hvis man har spørgsmål til de
generelle regler vedr. fordelingsarbejdet. Sekretariatet kan kun besvare spørgsmål om regler og procedurer, og har ingen beføjelser til at omgøre afgørelser. Sekretariatet kan kontaktes på telefon: 2552
0098 i perioden.

Hvad kan Fordelingsudvalget lægge vægt på ifm. genoptagelsessager?
Ifølge Bekendtgørelsen skal Fordelingsudvalget fordele pladsreservationer til ansøgere efter prioritet og
afstand fra ansøgers cpr-registeradresse til det ansøgte gymnasium målt via vejnettet. Det betyder samtidigt, at Fordelingsudvalgene i behandlingen af genoptagelsessager desværre ikke har lovhjemmel til at
tage hensyn til andre forhold – eksempelvis individuelle transportmuligheder, trivselsproblematikker, fritidsaktiviteter osv.
Skulle der være ekstraordinære grunde til, at du ikke kan gå på det gymnasium, som du er blevet optaget på, kan dette evt. tages op med rektor på skolen, når fordelingen er afsluttet.
Hvordan får jeg svar på min genoptagelsessag?
Alle svar på anmodninger om genoptagelse bliver sendt til ansøgerens e-boks. Så det er her du vil modtage Fordelingsudvalgets afgørelse.
Kan jeg klage, hvis jeg ikke får medhold i min genoptagelsessag?
Hvis du har anmodet Fordelingsudvalget om at genoptage din sag, og mener du, at der er sket proceduremæssige fejl i behandlingen af din ansøgning, kan du klage til Regionsrådet. Der kan dog udelukkende klages over retlige forhold i forbindelse med Fordelingsudvalgets behandling af din klage.
Retlige forhold angår overholdelsen af reglerne i Optagelsesbekendtgørelsen, som henvist til i det ovenstående. Altså om love, bekendtgørelser og andre regler er overholdt, og herunder om reglerne er forstået, fortolket og anvendt rigtigt.
Derimod kan du ikke klage over skønsmæssige spørgsmål vedrørende Fordelingsudvalgets afgørelser
om fordeling af ansøgerne på de enkelte institutioner, herunder hvilke ansøgere der af kapacitetsmæssige grunde skal henvises til en anden institution. Skønsmæssige spørgsmål angår ofte rimeligheden
eller hensigtsmæssigheden af en afgørelse, når alle regler i øvrigt er overholdt.
En retlig klage til Regionsrådet vedr. din genoptagelsessag skal sendes til Fordelingsudvalget senest to
uger efter, at afgørelsen i genoptagelsessagen er meddelt til ansøgeren.
I 2020 er fristen for retlige klager d. 3. juni kl. 10.00.
Fordelingsudvalget skal derefter udarbejde en udtalelse i sagen og give klageren lejlighed til at kommentere udtalelsen inden for en uge.
Fordelingsudvalget skal derefter videresende sagen, inkl. sin udtalelse og klagerens eventuelle kommentar, til Regionsrådet.
Regionsrådet træffer afgørelse om fastholdelse af Fordelingsudvalgets afgørelse eller om ændring af
denne til fordel for klageren. Regionsrådets afgørelse kan ikke påklages til Undervisningsministeriet.
I 2020 tages eventuelle retlige klager op på Regionsrådets møde d. 23. juni.

/Søren Hindsholm
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