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Program

▪ Formålet med STU

▪ Ansøgning, mål-

gruppe, uddannelses-

sted og evt. klage

▪ Indhold af STU

▪ Forsørgelse

▪ Bolig

▪ Hvad så bagefter?

▪ Dialog og spørgsmål



§ 1. Formålet med ungdomsuddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og 

andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige 

kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som 

muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

Stk. 2. Ungdomsuddannelsen retter sig mod unge, der ikke har mulighed for 

at gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for 

unge med særlige behov

Obs - retskrav 

på en ungdomsuddannelse



STU

Fritages for 

uddannelsesparatheds-

vurdering på 

optagelse.dk

Kan påbegyndes indtil 

det fyldte 25. år

Kommunen beslutter 

om man kan starte 

halvårligt eller 

helårligt

Den unge skal 

færdiggøre 

ungdomsuddannelsen 

senest 5 år efter, at 

den er påbegyndt.

Evt. afklaringsforløb på max. 12 

uger. Skal afdække den unges 

ønsker og muligheder, herunder 

for fremtidig uddannelse og

beskæftigelse.

Tager 

3 år



Ansøgningsproces

KUI-vejleder

Anton og forældre

Skolevejleder

Vi vil gerne 

søge en 

STU

Vi vil gerne 

søge en 

STU
Anton vil 

gerne søge 

en STU...

Skolevejleder

Beskriv 

hvorfor I 

tænker STU?

...og det 

anbefaler 

skolen også.
KUI-vejleder

Anbefaling af STU

Visitationsudvalg

Indstilling til STUJa, Anton tilhører 

målgruppen for 

STU – hvilke 

behov og 

interesser?

Nej, Anton tilhører 

ikke målgruppen 

for STU

Vi klager! Anton prøver 

en anden udd.

Kommunen 

bevilger "STU 

Solskin"

Ja tak :-)

Nej tak – vi 

ønsker en 

anden STU.

Lad os holde 

et (online) 

møde



Hvilken STU?

Anton og forældre

Jeg vil 

gerne noget 

med IT!

Skolevejleder

Prøv at tale 

med disse 

STU'er

KUI-vejleder

Prøv at tale 

med disse 

STU'er
Vent med at 

besøge

Google

Jeg vil gerne gå 

hos STU "IT-

huset", fordi de 

ved meget om IT 

og har en god 

kantine.

Anton og forældre

Anton og forældre

Undersøger, 

tager på besøg, 

måske praktik

Visitationsudvalg

STU "IT-huset" 

passer godt til 

dine kvalifikationer, 

modenhed og 

interesser

Bevilling

STU "PC-klubben" passer 

godt til dine kvalifikationer, 

modenhed og interesser. 

De kan det samme som IT-

huset.

Afslag

Ok, jeg tager 

STU "PC-

klubben"

Vi klager!

Klagenævnet for 

Specialundervisning
• STU-sted

• Målgruppe

• Afbrydelse

• Hvor meget praktik



Årsrapport 2019 

Klagenævnet for Specialundervisning



Indhold

Individuel

uddannelsesplan:

o Aktiviteter

o Vejledningssamtaler

o Praktikophold

Justeres efter behov og

mindst en gang årligt.

Faglig undervisning:

▪ Mulighed for vedligeholdelse

▪ Mulighed for eksamen

• Praktisk undervisning:

• Værksted

• Hos virksomhed

• Boundervisning

Elementer fra andre:

Efterskoler, Frie Fagskoler, 

Højskoler, Erhvervsskoler, 

VUC, Frivilligt arbejde m.fl.

Ikke kompetencegivende

-

Alment dannende!

Hvis man flytter

kommune, skal

sagen måske

behandles

igen!

Mindst 840 timer årligt;
Ved 200 arbejdsdage pr. år = 

4,2 timer pr. dag

Kompetencepapir



Forsørgelse



Forsørgelse

Man kan IKKE få

SU på STU...



Forsørgelse

Uddannelseshjælp
(når man er over 30 år hedder det 

kontanthjælp)

Svarer ca. til SU 

i beløb
Aktivloven § 23

OBS!

Ikke 

formueafhængig

ifm. STU
LAS §14, stk.7

(børneopsparing)

Under 30 år, hjemmeboende 3.639 kr. pr. mdr.

Under 30 år, udeboende 7.541 kr. pr. mdr.

Under 30 år, udeboende, psykisk syg 11.698 kr. pr. mdr.

Fritidsjob?

Du må tjene max. 24.000 kr. pr. år.

Hvis du tjener mere, bliver det 

modregnet i uddannelseshjælpen.



Forsørgelse

Førtidspension
(FØP)

Påvirker IKKE din 

ret til STU!

Man kan modtage FØP 

fra man fylder 18 år og

indtil man når

folkepensionsalderen

Kan stoppes igen
(frakendes/hvile)

Afklaring af "arbejdsevne"

-

Er alt andet afprøvet?

Måske et ressourceforløb

Åbenbart formålsløst

• Arbejdsevnen er varigt nedsat

• Ikke i stand til at forsørge sig selv

- heller ikke i fleksjob.



Forsørgelse

Revalidering

Ressourceforløbsydelse

• For personer med begrænsninger i arbejdsevnen

• Komme ind på arbejdsmarkedet, så personens 

mulighed for at forsørge sig selv forbedres.

• Forrevalidering skal afklare hvilken beskæftigelse
(Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap.21)

• Komplekse problemer ud over 
ledighed

• Behov for en 

længerevarende indsats

• Udviklingsperspektiv i 

forhold til personens 

arbejdsevne
(Lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats kap.21)



Bolig



Bolig
Først lidt ord....

Det, man søger om efter 

Serviceloven, er et "bo-tilbud"

jvnf. § 107 (fordi man får et tilbud 

om at bo et sted).

Hvis man flytter ind på en STU, 

hedder det en "bo-del"

(fordi der er en uddannelses-

del og en bo-del).

Alle STU'er er forpligtede til at undervise 

og træne eleverne i at bo (rengøring, 

oprydning, tøjvask, økonomi, indkøb, 

madlavning osv.) - ligegyldigt, om den 

unge bor på STU'en eller ikke.

Det kaldes "bo-træning"



Bolig

Har man 

automatisk ret til 

et botilbud, når 

man er bevilget 

STU?

Hvornår skal 

man søge?

Hvad koster det?

Skal man bo på 

sin STU?

Hvad skal man 

selv betale?

Hvem skal man 

søge?



Bolig

Hvornår skal 

man søge?

Hvad koster det?

Skal man bo på 

sin STU?

Hvad skal man 

selv betale?

Hvem skal man 

søge?

Nej.

Man kan også bo hos 

sine forældre eller i egen 

bolig, evt. med støtte Gerne 6-8 mdr. før 

man har brug for bo-

tilbuddet.

Egenbetaling pba. 

indkomst

"Husleje" og evt. kost

Handicapsagsbehandler/

voksen-sagsbehandler

(kompetence ift. 

Serviceloven)

Tøj, sko, personlig 

hygiejne, telefon, privat 

transport, indretning, 

forsikring, 

fritidsaktiviteter, 

fornøjelser mv.

Har man 

automatisk ret til 

et botilbud, når 

man er bevilget 

STU?
Nej. 

Midlertidigt ophold

Behov pga. betydelig 

nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne eller 

særlige sociale problemer

Kommunen betaler for 

transport ifm. STU

Jvnf. Lov om STU § 10



Husk lige....

Hvis man er under 18 år, ansøger man 

sin børnesagsbehandler om bo-tilbud.

Anbringelse jvnf. Serviceloven § 52, stk.3, 7



Bagefter.....?

Mulighed for at afbryde

undervejs.

Mentor

Job med løntilskud for 

førtidspensionister 

(tidligere skånejob)

Afklaring via 

Jobcenter

EUD

ASF-STX

”Isbryderordningen”

Løntilskud til 

nyuddannede med 

handicap

Personlig 

assistance;

Varig funktions-

nedsættelse, 

der medfører 

barrierer i job.

Ordinært

arbejde

Fleksjob

FGU

Måske en 

overbygning?

(Klar til Start, 

Flexudd., Klapjob)



Ligeværd

(ligevaerd.dk)

DUHK

(duhk.dk)

Kommunens

borgerrådgiver De enkelte

skoler

Hvor kan jeg få

hjælp?
VISO

(Socialstyrelsen)

Kommunen;

Borgerrådgiver

Sagsbehandler

KUI-vejleder



Tak fordi I lyttede


