
Af Karsten Bendix, Formand for Consentio 

Ny lov og nye muligheder 

I maj måned i år vedtog Folketinget lovforslaget om ændring af ungdomsuddannelsen for unge 
med særlige behov. Consentio var en blandt mange høringsparter, der indsendte input og 
anbefalinger til Ministeriet for Børn og Undervisning i forbindelse med revision af loven.  

Consentios 36 medlemmer bidrog flittigt med perspektiver om målgrupper, indhold og kvalitet. I 
samarbejde med udvalgte interesseorganisationer på STU-området anbefalede Consentio 
Ministeriet for Børn og Undervisning at sætte revisionen på standby og for i stedet først at 
igangsætte en ny evaluering af området. Baggrunden for dette var, at de havde undladt at 
inkludere elev- og udbyder perspektiv og erfaringer. Det syntes vi var ærgerligt, da vi har de 
praktiske erfaringer og bud på, hvordan opgaven kan løses bedst.  

Og ærligt, så havde jeg nok håbet på metervis af spalteplads i aviser og TV-tid til STU-området. 
Jeg havde håbet på gode historier, belysning af dagligdagsudfordringer og bud på, hvordan vi 
sammen sikrer, at unge med særlige behov bliver en del af målet om, at mindst 95 % af alle unge i 
2015 som minimum skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Men ind fra højre kom en konflikt 
og senere et regeringsindgreb på folkeskoleområdet, hvilket bare var rigtig dårlig timing og en 
umulig modstander i kampen om opmærksomhed fra politikere og medier. Men vi giver ikke op!  

Consentios medlemmer er blandt de professionelle og kvalitetsbevidste udbydere af STU, der 
dagligt arbejder for at skabe den optimale ramme for eleverne. I efteråret 2013 vil det forestående 
kommunalvalg være en del af STU’ens dannelsesundervisning, hvor information og 
paneldiskussioner sikkert vil præge dele af undervisningen. Vi har en stor gruppe unge, der snart 
skal til stemmeurnerne for første gang, og her vil en intensiveret dialog med de kommunale 
lokalpolitikere være en oplagt chance for at få vores uddannelse på landkortet og få kortlagt de 
lokale ambitioner for vores elever. 

 

Udbud og annoncering 

I forbindelse med revisionen af STU-loven fik landets kommuner en direkte opfordring om at gå 
sammen i jagten på leverandører til uddannelsen. Åbenrå og Aarhus var de første kommuner, der 
forsøgte sig med udbud på STU området. I sensommeren og efteråret 2013 forventes landets 
største indkøber af STU-forløb, Københavns Kommune, at sende STU-området i udbud. Og hvis 
det går, som det plejer, så følger en række kommuner i halen på København. I foråret inviterede 
København en række af deres leverandører på STU-området til dialogmøde, hvor målet var at få 
nogle kvalificerede bud på kvalitet og indhold, der kunne indgå i kravspecifikationerne i den 
kommende annoncering.  

Dialogmødet blev derefter fuldt op af en workshop arrangeret af Consentios medlemmer i Region 
Hovedstaden med det formål at kvalificere dialogen om kvalitet og indhold yderligere.   

Udbud og annoncering kan nemlig være med til at styrke fokus på kvalitet og effekt. Og det kan 
være med til at sætte dagsordenen for, hvordan kommunerne ønsker rammerne i en STU-
uddannelse. Oftest er det grundlæggende mantra i udbud, at prisen skal ned, samtidig med at 



kvaliteten skal op. For at geare foreningens medlemmer til fremtidens tilbudsskrivning og 
konkurrence vil Consentio i efteråret 2013 afholde en konference, hvor vi samler op på de 
nuværende erfaringer fra udbud, og hvilke udfordringer vi som udbydere skal have fokus på for at 
sikre kvalitet og dokumentation af resultater og effekter af vores arbejde.  

 

STU´en skal være elevens springbræt til en plads på det brede arbejdsmarked, fra støttet arbejde 
til ordinær beskæftigelse. I disse dage afholder Uddannelsesavisen og Ligeværd i samarbejde en 
række uddannelsesmesser for unge med særlige behov over hele landet. Besøg de offentlige og 
private udbydere på messerne til at få viden og indsigt i de mangeartede uddannelsestilbud og find 
netop den eller de uddannelser, som vil kunne være det grundlæggende afsæt til en fremtid som 
aktiv og selvstændig borger i samfundet. Valget er dit! 
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