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KONFERENCE

› Historik for STU 
› Status og nøgleudfordringer  
› Reform af de forberedende tilbud 
› Mulige veje for STU
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Historik for STU
› Forløbet før og efter lovens vedtagelse i 2007 
› Økonomi 
› Forsørgelse 
› LAB-loven 
› Mellemkommunale udfordringer 
› KL har haft fokus på styringsmuligheder 
› Lovændringer 
› Dialog mellem KL og Undervisningsministeriet
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Nogle tal

Antal STU-elever: 
År 2011 2012 2013 2014 2015 
Bestand 3766 4260 4763 5181 5317 

  
Udgifter i kommunerne (mio. kr., 2017 pl) 

R2011 R2012 R2013 R2014 R2015 R2016 B2017 
1.072 1.102 1.177 1.338 1.335 1.332 1.482 
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Status og nøgleudfordringer 
› Generelt er STU et veletableret tilbud 
› Højere aktivitet end ventet 
› Forventningsafstemning omkring betydningen af retskravet 
› Økonomien 
› Uddannelsens struktur og mål 
› Før og efter STU 
› Inklusion i ungdomsuddannelserne 
› STU og de øvrige forberedende tilbud
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Reform af de forberedende tilbud
› Forslag fra regeringen drøftes p.t. i Folketinget 
› Meget af udspillet bygger på anbefalinger fra ”Ekspertgruppen om bedre veje til 

en ungdomsuddannelse” 
› Nogle af elementer er kontroversielle andre er ukontroversielle 
› Der er uden tvivl forandringer på vej 

› Indhold: 
› Tro på dig selv – det gør vi 
› En ny forberedende grunduddannelse (FGU) 
› Et samlet kommunalt ansvar for de unge 
› Uddannelsesdækning i hele Danmark 
› En ny ambitiøs uddannelsespolitisk målsætning 
› Den sidste brik i puslespillet
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Mulige veje for STU
› Der er stor politisk opbakning til STU 
› Evalueringen åbner for mulige justeringer 
› Ændrede regler for kommunernes opgaveløsning? = økonomi skal drøftes 
› Flere statslige regler for opgaveløsning? = mindre lokal fleksibilitet 
› Erfa og kompetenceudvikling 
› STU kører videre i et selvstændigt spor 
› STU koordineres med den forberedende grunduddannelse (FGU) 
› STU indgår i FGU


