
Sammen er vi stærke 

Consentio betyder at være enige, at stå sammen. Og Consentio er netop navnet på en ny 
forening, hvis målsætning er at samle landets STU udbydere under en fælles paraply. 
Udgangspunktet er, at området skal professionaliseres og opkvalificeres, så man sikrer politisk 
indflydelse, enighed om dokumentation og kan sætte en fælles standard til gavn for de unge. 

Af Christina Qvistgaard 

”Kort sagt vil vi gerne professionalisere den særligt tilrettelagte uddannelse, så de unge kan være 
sikre på at kunne bruge den til videre uddannelse eller beskæftigelse,” fortæller foreningens 
formand Karsten Bendix Pedersen. 

Som aktør på STU-området løber man konstant ind i udfordringer, som kan være svære at 
håndtere, når man står med dem som en enkelt udbyder, forklarer Karsten Bendix Pedersen. Med 
et medlemskab af Consentio i baghånden kan udfordringerne løses i fællesskab. 

Det handler bl.a. om, hvordan lovgivningen tolkes i de forskellige kommuner landet over, hvordan 
man sikrer uddannelsen, hvad der skal lægges vægt, en ensartethed i dokumentation så som 
undervisningsplaner og rapportering og samarbejdet med UU centrene. Hvordan skal elevernes 
kompetencebevis se ud, og hvordan dokumenterer man de kompetencer? 

”På baggrund af alt det blev der i 2010 nedsat en arbejdsgruppe, som skulle prøve at danne en 
forening, som kunne samle udbyderne af STU på landsplan – både offentlige og private,” fortæller 
Karsten Bendix Pedersen, som også kendes som udviklings- og produktchef på HKI. ”Vi holdt 
stiftende generalforsamling i november 2011 og er nu oppe på 30 medlemmer.” 

Kvalitetssikring 

Consentio er – lige som STU’en – kommet for at blive, fastslår Karsten Bendix Pedersen. Af samme 
årsag har bestyrelsen brugt lang tid på at tale med andre foreninger på området for at afklare, 
hvem der varetager, hvilke interesser. Resultatet er en aftale om bredt samarbejde, hvor 
foreninger udveksler information og invitationer og koordinerer høringssvar. Men hovedfokus 
ligger på at sikre kvaliteten på STU området. 

”Hele området skal kvalificeres, så man har en forventning om, at en STU ikke handler om Maler 
Jensen, der skal have lavet noget malerarbejde. Stederne skal have fokus på et ordentligt 
uddannelsesindhold. Vi vil sikre at sporene ikke holder op, den dag STU er afsluttet, men at vejen 
fortsætter, så vi sikrer en fremtid for de unge,” siger Karsten Bendix Pedersen. ”STU skal ikke bare 
være en fortsættelse af et specialskoleforløb. De unge skal have kompetencer, de kan anvende 
både fagligt men også socialt, så de bliver klare til at flytte hjemmefra og få et netværk og sunde 
interesser.” 



”De skal have mening og indhold i deres liv. Vi vil gerne sætte nogle standarder op for området, så der 
ikke er så stor lovløshed. ” 

Sammen om indflydelse 

Selvom bestyrelsesmedlemmerne i Consentio indtil videre bruger deres fritid på foreningsarbejdet, er det 
ikke ambitioner og energi, der mangler. I de næste måneder satser foreningen på at skulle igennem en 
større snak med alle politiske partier og arbejdet med at udbrede kendskabet til foreningen fortsætter også 
med stor kraft. For jo flere medlemmer foreningen får – jo større vægt har den bag sig, når den går i dialog 
med de relevante parter. 

”Det kan være svært som ene udbyder at skulle gå i dialog med politikere og fx Kommunernes 
Landsforening,” forklarer Karsten Bendix Pedersen. ”Det vil styrke hele området, at Consentio kan tage den 
dialog – sammen kan vi få mere indflydelse.” 

 


	Klumme til uddannelsesavisen 2012

