
 

 

Gymnasiefællesskabet 

 
 

Titel Forvaltningsretten i gymnasiet – hvor møder vi forvaltningsretten i praksis? 
Målgruppe Sekretærer, ledelser mv. 
Tid og sted Aftales individuelt 
Kursusbeskrivelse:  
 
Vi vil komme ind på forvaltningsloven, offentlighedsloven, persondataloven, faktisk 
forvaltningsvirksomhed og skolens pligter i den forbindelse, idet dette samlede lovkompleks opstiller 
standarder for ”god forvaltningsskik”  
Behandlingsgrundlag (institutionsdrift, samtykke, kun til det tænkte formål, saglighed, 
minimumsbehandling) 
 
Typiske sager (medarbejdersager, elevklager) 
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