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Til de videregående uddannelsesinstitutioner under 
Uddannelses- og Forskningsministeriet 
 
 
 
 
 
Hyrdebrev om uddannelsesinstitutionernes forvaltning af handicapområdet 
 
Formålet med dette hyrdebrev er at sikre, at sagsbehandlingen på uddannelsesin-
stitutionerne under Uddannelses- og Forskningsministeriet overholder Lov om for-
bud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (FBL)1 og FN’s Konvention 
om Rettigheder for Personer med Handicap2.  
 
Det fremgår af FBL § 3, stk. 2, at forbuddet mod forskelsbehandling omfatter enhver, 
der driver uddannelsesvirksomhed. Beskæftigelsesministeriets Vejledning om lov 
om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.3 fastslår, at dette skal 
fortolkes som, at forbuddet omfatter universiteter og dets studerende. Dette formo-
des også at inkludere uddannelsesinstitutionerne på det erhvervsrettede-, maritime- 
og kunstneriske område.  
 
Styrelsen har i forbindelse med behandlingen af flere klagesager konstateret, at den 
generelle sagsbehandling og proceduren for tildeling af særlige prøvevilkår hos flere 
institutioner rejser spørgsmål om, hvorvidt institutionerne overholder FBL. 
 
I en afgørelse fra Ligebehandlingsnævnet4 gøres en klagemyndighed direkte an-
svarlig for, at den underliggende myndighed ikke har inddraget FBL korrekt i sags-
behandlingen af en sag vedrørende et menneske med et handicap. Styrelsen er 
derfor forpligtet til at hjemvise sager, hvor institutionen ikke har overholdt FBL, lige-
som institutionerne kan gøres selvstændigt ansvarlige for ikke at overholde FBL. 
 
Flere institutioners procedure for tildeling af særlige prøvevilkår indeholder regler 
om, at en studerende med funktionsnedsættelse skal ansøge om særlige prøvevil-
kår til hver enkelt prøve. Dette selvom den studerendes funktionsnedsættelse udgør 
et handicap, som med overvejende sandsynlighed vil påvirke den studerende til an-
dre fremtidige prøver. Det følger af principperne i FBL, at institutionen har ansvaret 
for at tilbyde hensigtsmæssige tilpasninger - herunder særlige prøvevilkår - til stu-
derende med et handicap, fra det øjeblik institutionen gøres bekendt med handicap-
pet.  
 
Styrelsen skal derfor henstille, at institutionerne indretter deres procedurer for tilde-
ling af særlige prøvevilkår, således at institutionen selv tager initiativ til at tildele 

                                                      
1 Bekendtgørelse nr. 1001 af 24. august 2017 af lov om forbud mod forskelsbehandling på 
arbejdsmarkedet m.v. 
2 Bekendtgørelse af FN-konvention af 13. december 2006 om rettigheder for personer med 
handicap 
3 https://bm.dk/media/9577/vejledning-om-forskelsbehandlingsloven.pdf 
4 KEN nr. 9466 af 23/05/2019 
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særlige prøvevilkår til studerende med et handicap, fra det øjeblik institutionen gø-
res bekendt med den studerendes handicap. Den studerende skal således kun op-
lyse om sit handicap én gang.  
 
Til brug for den fremtidige håndtering af FBL-sager, har styrelsen udarbejdet en 
tjekliste (vedhæftet som bilag), som institutionerne skal inddrage i forbindelse med 
sagsbehandlingen af sager, hvor der er omstændigheder, der kan tyde på, at en 
studerende har et handicap. Det kan både være sager, hvor en studerende direkte 
påberåber sig handicapreglerne, eller hvor omstændigheder i sagen betyder, at in-
stitutionen nærmere bør undersøge, om en studerende har et handicap. 
 
Styrelsen står til rådighed, hvis der er spørgsmål til ovenstående. Spørgsmål bedes 
rettes til fuldmægtig Niels Elbæk Larsen +45 72 31 82 38, e-mail: nela@ufm.dk. 
 
Afslutningsvis vil vi fra styrelsens side benytte lejligheden til endnu engang at kvit-
tere for samarbejdet med jer i den ekstraordinære situation, som vi i øjeblikket be-
finder os i. Den har om noget også aktualiseret betydningen af vejledning og fleksi-
bilitet. Det gælder ikke mindst for mere udsatte grupper som f.eks. netop studerende 
med handicap.  
 
Med venlig hilsen 

 
Hans Müller Pedersen 
Direktør 
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