
Klumme til uddannelsesavisen, marts 2014 

Regeringen har som bekendt en målsætning om, at 95 % af alle unge skal gennemføre en 
ungdomsuddannelse. Her er reformen af erhvervsskoleområdet en vigtig brik. Ligesom det også betyder, at 
en ny flexuddannelse kommer på uddannelseslandkortet i håbet om at optimere elevernes 
gennemførselsprocent.  

Et bredt flertal fra Folketingets partier har netop afsluttet reformforhandlingerne og er klar til at sende 
udspillet i høring i marts/april. Lovforslagene forventes at blive vedtaget i maj 2014. Aftalen indeholder en 
række indsatsområder, herunder initiativer, der fx skal sikre et attraktivt ungdomsmiljø, en styrket 
vejledning, øgede adgangskrav, bedre undervisning og en ny kombineret ungdomsuddannelse, der bliver 
afløseren for flexuddannelsen. Reformeringen af erhvervsskoleområdet ventes at træde endelig i kraft 
sommeren 2015.  

Fra Consentio’s side er der ros og anerkendelse af, at reformen ikke hastes igennem. Den indeholder nemlig 
mange forandringer og nye initiativer, som ikke kan udvikles og forankres på et par måneder, og som 
kræver et nyt ”mindset”. På STU-uddannelsesstederne ved vi af erfaring, at det er benhårdt arbejde at 
omsætte en ny lovgivning til konkrete, individuelle og fleksible uddannelsesforløb. Og det kræver et stort 
arbejde at etablere et konstruktivt og udviklende samarbejde med vejledere, kommuner og forældre.  

Når man som STU-udbyder tager ansvar for at uddanne unge med særlige behov, kræver det en 
helhedsorienteret tilgang og højt kvalificeret personale. Det er simpelthen forudsætningen for at kunne 
styrke både elevens faglighed og personlige og sociale udvikling samt trivsel. Og det er netop her, at vi skal 
være skarpe på, at den viden, erfaring og kvalitet, der findes på STU-området, inddrages i 
implementeringen af erhvervsskolereformen.  

Consentio stiller sig gerne til rådighed med know-how om, hvordan man fx etablerer ungemiljøer og 
praktikker, der tager udgangspunkt i de unges interesser og funktionsniveau. Eller hvordan man skaber 
fleksibilitet i rammer og mødetider eller sikrer elevinddragelse, der styrker fremmøde og gennemførsel af 
uddannelsen.  

Vi må stå fast ved, at elever i STU-målgruppen ikke må blive prøvekaniner! Desværre ved vi, at en del af 
vores elevmålgruppe ofte har nederlag i baggagen, når de begynder på STU, fordi de først skulle afprøve 
EGU eller en erhvervsuddannelse, som de ikke magtede. Vi skal naturligvis altid være ambitiøse på 
elevernes vegne, men vi skal også være realistiske. Derfor må fx den nye kombinerede ungdomsuddannelse 
ikke blive ”det nye sort” for den øvre del af STU-målgruppen, fordi man håber på, at ”eleven nok skal klare 
det”. Den må heller ikke blive en kommunal sparreøvelse, fordi det er billigere at visitere til den 
kombinerede ungdomsuddannelse end til et STU-tilbud. Elever, der kan profitere af et STU-tilbud, fordi de 
netop har behov for en særligt tilrettelagt uddannelse, skal have det. Men selvfølgelig altid med mulighed 
for et uddannelsesskift, hvis eleven udvikler sig mere end forventet undervejs.  

Mange kommende STU-elever skal inden længe træffe valget om uddannelsessted. Da vi andre afsluttede 
grundskolen, havde vi ingen anelse om, hvor vi skulle ende i vores arbejdsliv. Som kommende STU-elev eller 
som forældre til en ung med særlige behov kan det være endnu vanskeligere at se ind i fremtiden. Derfor 
opfordrer jeg jer til at etablere et godt samarbejde med den kommunale STU-vejleder, så I sammen kan 



bruge foråret til at afdække mulighederne og besøge en eller flere af STU-uddannelsesstederne og finde 
netop det uddannelsessted, der passer til jer.   

Consentio’s medlemmer, offentlige og private udbydere af særligt tilrettelagte uddannelser, arbejder for at 
sikre en kvalitet i STU’en og skabe rammen for trivsel og udvikling for den enkelte elev – forankret i et 
ungemiljø. Vi ser frem til at møde dig og tage dialogen om, hvordan vi tilrettelægger din individuelle 
uddannelse. 

Af Karsten Bendix, bestyrelsesformand, Consentio 
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