
 
 

• Når du fylder 18 år, bliver du i juridisk forstand myndig, og det betyder 
at dit ansvar og forventningerne til dig ændres. Du får nye muligheder 
og samtidig også nye rettigheder og pligter. Der kommer flere forskelli-
ge love i spil, som forvaltes og udføres af forskellige afdelinger.  

• Kommunerne kan være delt op i flere centrer, hvilket betyder at du kan 
få flere sagsbehandlere, alt efter din fysiske og psykiske funktionsned-
sættelse. 

• Dine forældre vil ikke længere automatisk blive involveret i dine sager. 
Hvis du ønsker, at de fortsat skal være involveret, skal du giver tilladel-
se til det.  

• Når du er myndig, betyder det også at breve  fremover  sendes til dig og 
ikke længere til dine forældre. 

 
 

• Når jeres barn fylder 18 år, sker vurdering og bevilling af støtte på en 
række områder efter andre regler. 

• Jeres barn er myndigt, og ikke længere omfattet af jeres forsørgelses-
pligt, hvorfor kommunen udelukkende fokuserer på den unges forhold 
og behov - og ikke længere ser på familiens samlede situation. 

• Kommunen drøfter som udgangspunkt udelukkende den unges for-
hold med den unge selv fra det 18. år. Hvis den unge ønsker jeres fore-
satte medvirken, skal den unge give jer en skriftlig fuldmagt til at med-
virke. 

 
 

 
Botilbud 

Hvis du på grund af  betydelig og 
varigt nedsat funktionsevne ikke kan 
være i egen bolig, kan kommunen 
tilbyde ophold i boformer som f.eks. 
et midlertidigt eller længerevarende 
botilbud.  

Støtte i egen bolig 

Har du brug på baggrund af  en bety-
delig nedsat fysisk eller psykisk funk-
tionsevne eller særlige sociale proble-
mer, behov for støtte til, at få hverda-
gen til at fungere, kan kommunen 
tilbyde socialpædagogisk støtte i eget 
hjem. Støtten kan indebærer hjælp, 
omsorg eller støtte samt genoptræ-
ning og hjælp til udvikling af færdig-
heder.   

 
Bolig 
Når du ønsker at flytte hjemmefra, 
skal du ligesom andre unge selv skaf-
fe dig en bolig ved fx at skrive dig op 
til en lejebolig i boligforeninger. 

Kommunens Voksenhandicap foreta-
ger altid en individuel og konkret 
vurdering i hvert enkelt tilfælde. 
 

Når du er ung 
med handicap 
eller funktionsnedsættel-
se, kan du være berettiget til for-
skellige former for ydelser til for-
sørgelse og beskæftigelsestilbud alt 
efter din situation. 

 

Former for forsørgelse 

• Statens uddannelsesstøtte (SU 
– midlertidig ydelse) 

• Lønarbejde 

• Uddannelseshjælp (midlertidig 
ydelse) 

• Kontanthjælp (midlertidig 
ydelse) 

• Revalideringsydelse 
(midlertidig ydelse) 

• Ressourceforløbsydelse 
(midlertidig ydelse) 

• Førtidspension 

 

Statens Uddannelsesstøtte - 
SU 
Du kan modtage SU, når du fylder 
18 år, og du er optaget på en god-
kendt uddannelse.  
Det er desuden muligt at søge om 
handicaptillæg til SU’en, hvis du 
har en varig psykisk eller fysisk 
funktionsnedsættelse, der begræn-
ser dig betydeligt i at påtage dig 
erhvervsarbejde.  
 
Uddannelseshjælp 
Hvis du er ledig og uden forsørgel-
sesgrundlag, kan du søge om ud-
dannelseshjælp fra du fylder 18 år. 
Du skal være til rådighed for ud-
dannelses– eller beskæftigelsestil-
bud. 
Som udgangspunkt vil du ikke være 
berettiget til uddannelseshjælp, 
hvis du har formue for mere end 
10.000 kr. 

 
Som ung med særlige behov kan du 

få hjælp og støtte både til at vælge uddannelse og 
til at gennemføre en uddannelse.  
Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) rådgi-
ver og vejleder omkring valg af uddannelse. 

 
Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse 
(STU) 
Hvis du på grund af dit handicap eller funktions-
nedsættelse ikke kan gennemføre en almen ung-
domsuddannelse, kan du være berettiget til STU, 
som er en tre årig uddannelse som er tilrettelagt 
efter dine forudsætninger og behov. Det er UU, der 
rådgiver og indstiller til STU-forløb. 

 
Nogle personer 
kan på grund af deres helbred 
ikke træffe beslutninger om deres 
økonomi eller deres personlige for-
hold, eksempelvis om de skal flytte. 
De kan derfor have behov for, at an-
dre træffer beslutningerne for dem. 
Statsforvaltningen behandler sager 
om værgemål, båndlagte midler og 
flytning i botilbud uden samtykke fra 
borgeren 
 

 
 
Når du 
er ung med handicap 
eller funktionsnedsæt-
telse, kan du være beret-
tiget forskellige former 
for beskæftigelse f.eks.: 
Beskyttet Beskæftigelse 
Aktivitets– og samværs-
tilbud  
Ressourceforløb 
Afklaringsforløb 
 
Vi tilrettelægger hverda-
gen, så den er så spæn-
dende og udviklende 
som muligt.   


