
STUforeningen cônsentiô 
Konference Christiansborg den 12.1.2017 

”STU’ens rolle og berettigelse i samfundet”  
Iagttagelser fra en UU centerleder 2004 til 2017

• Om UU DANMARK og UUV Køge Bugt 
• Ungdommens Uddannelsesvejledning start august 2004. 
• Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse – STU  med start 

august 2017 
• Kommunalt finansieret ungdomsuddannelse som vi sætter 

”pris på” 
• STU på et ”marked” med masser af andre ”forberedende” 

tilbud. 
• Fra få til mange tilbud – behov for tilsyn? 
• En ikke helt nem målgruppevurderingsproces…. 
• Ikke mange skud i bøssen… 
• Og lidt om fremtiden – hvad kan der skimtes?



 
Om UU DANMARK og UUV Køge Bugt 

UU DANMARK: 
*56 UU centre 
*Kommunale, flerkommunale, 
§60 selskaber 
*I grundskolen: Vejledning til alle 
(kollektiv) og individuel 
vejledning til de 20% ”ikke 
uddannelsesparate”. 
*UU vejledningen følger alle unge 
frem til en ungdomsuddannelse 
er gennemført eller til det 25. år 
*Samarbejde omkring kurser, 
udvikling og i relation til nationale 
samarbejdspartnere.

UUV Køge Bugt: 
*Dækker kommunerne: Greve, 
Køge, Solrød og Stevns 
*Omfatter også en STU institution, 
som køre selvstændigt. 
*En arbejdsplads med mange 
forskellige faggruppe og åben 
overfor at tage et socialt ansvar: 
-Løntilskud, Praktik 
-Jobrotation 
-Praktiksted for uddannelsen: 
Offentlig administrationsbachelor 
(UC) 
-Fleksjobansatte (5) 
-Skånejob (2) 
-Personlig støtte (3) 
-Elev (1) 



Ungdommens Uddannelsesvejledning start august 2004.  

• Op til 2004 blev konsulent- og kuratorstillinger 
nedlagt. 

• Mange steder blev specialklasser og –elever 
overset i vejledningen 

• Nogle er i dag begyndt at tale om ”de gode gamle 
dage”, men….. 

• Opsøgende vejledning efter grundskolen og op til 
det 25. år – mange forældre meddelte i telefonen, at her 
kunne UU ikke gøre noget for ”min søn er handicappet”. 

• August 2007 blev et vendepunkt.



Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse – STU  med start august 2007 = UTA (Uddannelse Til 
Alle)  

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov  
VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:  
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:  
Kapitel 1  
Formål m.v.  
•§ 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.  
•Stk. 3. Kommunalbestyrelsen sikrer, at unge udviklingshæmmede og andre unge med 
særlige behov orienteres om uddannelsestilbuddet efter denne lov.  
Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 2007 
Under Vor Kongelige Hånd og Segl 
Margrethe R. 
/Bertel Haarder



Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse – STU  med start august 2007 = UTA (Uddannelse Til 
Alle)  



Kommunalt finansieret ungdomsuddannelse som vi sætter ”pris på” 



STU på et ”marked” med masser af andre ”forberedende” tilbud. 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Fra få til mange tilbud – behov for tilsyn? 

Start august 2007: STU blev ofte udbudt af de 
”gamle” Centre for Specialundervisning 
(CSU). 
I fx Køge Bugt: Ingen lokale STU tilbud i 
2007. 
I dag 6 udbydere: Horisonten (Stevns), Greve 
STU, Ejerbækgaard (Solrød), 
Klemmenstrupgaard Produktinsskole (Køge), 
FOF/ Rammen (Køge) og Fremtidslinjen 
(Køge).



STU tilsyn



En ikke helt nem målgruppevurderingsproces 

Per og Poul i 10. kl. – hvem vejleder hvis det 
måske skal være en STU?



Ikke mange skud i bøssen… 
 

Der skal være en plan for 
hvad der skal ske efter 
STU’ens 3. år! 
-Samarbejde med Jobcenter. 
-Undgå lange ”ventetider” efter 
STU. 
-Klar til Start kan være 
overgangen for nogen. 
-Brug STU til afklaring



Fremtiden ? 
STU kan ikke undværes, men skal måske ses ind i en større sammenhæng

Udfordring: 20% af de  unge er uden 
ungdomsuddannelse 7 år efter grundskolen 

Modulopbygget Ungdomsuddannelse? 
3 niveauer nu blandt de uddannelsesforberedende tilbud: 1) STU/ 
Fleksjob 2) Erhvervsassistent/KUU og 3) Arbejdsmarkedsuddannelse/ 
EGU 
UU har historikken: Produktionsskole, arbejde, afbrudte uddannelser, 
etc.  
Modulopbygget Ungdomsuddannelse: Sammenstykket af forskellige 
elementer kompetencebevis med faglige, personlige og sociale 
kompetencer.


