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Inviterer til STU-konference på Sinatur Hotel Storebælt, Nyborg 

STU i Udvikling 
Torsdag den 18. maj 2017 Kl. 9:30 til 15:00  

 
Sted: Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg 

2017 er et spændende år for STU. Regeringens ekspertudvalg med Stefan Hermann i spidsen, 
har for nyligt fremlagt anbefalinger for det forberedende uddannelsesområde. I forhold til STU 
siger ekspertudvalget, at de fortsat ser et behov for dens tilstedeværelse på 
uddannelsesområdet, og ikke vil derfor ikke inkludere den i deres foreslåede ’Forberedende 
uddannelse’. KL har ligeledes for nyligt fremlagt et udspil i forhold til, hvordan der fra deres hånd 
ønskes at løse udfordringerne på uddannelsesområdet. Her peger KL bl.a. på, at STU bør 
inkluderes i det samlede uddannelsesbillede. Og samtidig er 2017 forventeligt året hvor STU 
kommer under revision. 
  
Med alle disse spændende bevægelser inden for uddannelsesområdet, som muligt vil have 
markant indflydelse på mulighederne for de unge vi til dagligt arbejder med, inviterer STU 
Foreningen Consentio til en konference og debat hvor vi vil stille skarpt på det fortsatte behov for 
en mangfoldig og kvalificeret STU. Vi vil give tre eksempler på, hvordan der arbejdes kvalificeret 
med uddannelse for unge med meget forskellige forudsætninger. Derudover vil vi høre fra 
Undervisningsministeriet og KL i forhold til STU nu og fremad, og til sidst runde af med en 
paneldebat hvor vi sætter oplægsholderne i stævne med hinanden. 

Pris for deltagelse for medlemmer 1200,- og for ikke medlemmer 1500 ,- 
  
Tilmelding efter først til mølle princippet : Senest mandag den 24/5 
Til: forening@consentio.nu  
Ved tilmelding bedes du oplyse følgende:  

- Navn på medlemssted  

- Faktureringsadresse  

- Evt. EAN nummer 

- Deltagernavne (fornavne, mellemnavne og efternavne og mail ) 

Vi ser frem til en inspirerende og faglig dag 

Bestyrelsen i Consentio  

Øvrige oplysninger:  
Morten Overgaard-Larsen, Faglig sekretær i Consentio:  kontakt@consentio.nu  
Henrik Friis, Formand: HF@kaudd.dk 
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�
Program 

9.30 til 10.00 - morgenmad og tjek ind 

10.00 til 10.20 - Velkomst ved Henrik Friis og kort film om de unge. Filmen 
er et kort portræt af 3 forskellige unge, med forskellige udfordringer og 
behov fra 3 forskellige STU steder.  

10.20 til 11.45 – Oplæg fra 3 uddannelsessteder inkl. kort pause. 
Oplæggene er et indblik i tre bud på ’den gode STU’. Vi ser tre meget 
forskellige bud på, hvordan der arbejdes med STU ude i landet, med 
henblik på at fremhæve mangfoldigheden i uddannelsestilbuddene. 

11.45 til 12.30 – Frokost 

12.30 til 13.00 – Oplæg v. Henriette Nielsen fra UVM. Henriette vil give et 
bud på, hvordan man fra ministeriets side betragter udviklingen af STU 
siden start, og hvor fremtiden for STU muligvis peger hen. 

13.00 til 13.30 – Oplæg v. Jan Bauditz fra KL. Jan vil give et bud på, hvordan 
KL betragter STU i forlængelse af KL’s nyligt fremlagte udspil ’Godt på vej – 
alle unge skal med’. 

13.30 til 14.40 – Paneldebat med oplægsholdere modereret af Henrik 
Kragelund. Consentio inviterer oplægsholdere og konferencedeltagere til 
en debat om STU i fremtiden, kvalitet i en uddannelsesramme der skal 
rumme en meget mangfoldig gruppe unge.  

14.40-15.00 - Dagen afrundes med de vigtigste pointer som et bidrag til 
den kommen proces omkring evalueringen af STU. 
  
STU-foreningen Consentio - Forening for særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser, der er en forening for 
udbydere af STU. Consentio blev dannet som forening i efteråret 2011 og arbejder bl.a. for at samle private 
og offentlige udbydere og sammen løfte kvaliteten af STU uddannelsen. Foreningen har høringsret på STU 
området og  tæller pt. 61 medlemssteder. Foreningens vision er, at arbejde for en Kvalitetssikring af- og en 
bæredygtig STU. Læs mere om Consentio på foreningens hjemmeside.  
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