
 

 

 

 

 

16 til 25 årige med særlige behov  
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Indledning  

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov eller 

særlig tilrettelagt uddannelse (i daglig tale STU) skal 

muliggøre at tilbyde alle unge mellem 16 og 25 år en 3-

årig ungdomsuddannelse. Med STU’ en får unge 

udviklingshæmmede, og andre unge med særlige behov, 

mulighed for at opnå personlige, sociale og faglige 

kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i 

voksenlivet som muligt og evt. til videre uddannelse og 

beskæftigelse.   

Albertslund Kommunes kvalitetsstandard for 

ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) 

er en beskrivelse af serviceniveauet i Albertslund 

Kommune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitetsstandarden skal sikre en ensartet ramme for 

visitation, idet den fungerer som vejledende 

retningslinje med henblik på målgruppevurdering og 

visitation til uddannelse og uddannelsestilbud.  

Kvalitetsstandarden revideres, når der er væsentlige 

ændringer i de ydelser, der leveres og ved ændring af 

lovgivning.  

Vejledning  
Det er afgørende, at vi lytter til borgerens ønsker og 

behov, og i et samarbejde med borgeren og dennes 

pårørende afdækker, hvilke behov den enkelte har. I alle 

sager foretages en konkret og individuel vurdering.  

Det er STU - vejlederen i Uddannelse og Job, der har 

vejledningsforpligtigelsen og dermed ansvar for og 

initiativpligt til, at unge i målgruppen med 

folkeregisteradresse i Albertslund Kommune modtager 

rådgivning og vejledning om STU.  

Vejlederen i Uddannelse og Job  afholder 

vejledningssamtaler og sørger for inddragelse af den 

unge, så dennes ønsker fremgår af indstillingen til STU. 



- 4 - 

                                                              

Læsevejledning  

Alle ydelser i forbindelse med særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) beskrives i et skema, som vist nedenfor:  

Overskrift  Indhold 

Lovgrundlag  Lov og paragraffer.  

Mål med uddannelsen  Hvad er målene med uddannelsen.  

Formål med uddannelsen  Hvilket formål har uddannelsen.  

Målgruppe for uddannelsen  Beskrivelse af hvilken målgruppe der typisk kan få tildelt uddannelsen 

Visitation  Beskrivelse af krav og principper for visitation til STU.  

Uddannelsens varighed og omfang  Beskrivelse af varighed og omfang af uddannelsen.  

Uddannelsens indhold  Hvilke elementer består uddannelsen af.  

Leverandør Beskrivelse af hvem der er leverandør  

Valgmuligheder m.h.t. leverandør  
Beskrivelse af om borgeren har valgmuligheder i.f.t leverandør af 

uddannelse.  

Kompetencekrav til udfører  Beskrivelse af hvis der er særlige kompetencekrav til udfører.  

Betaling og forsørgelsesgrundlag  
Beskrivelse af hvad borgeren skal betale for uddannelsen og af, hvad 

borgerens forsørgelsesgrundlag består af.  

Opfølgning  Beskrivelse af hvordan og hvor ofte uddannelsen følges op.  

Befordring  Beskrivelse af muligheder for befordring og tilskud til befordring.  

Botilbud  Beskrivelse af muligheder for botilbud under STU.  
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Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse 

(STU)  

Overskrift 

 

Indhold 

Lovgrundlag  

Lovbekendtgørelse nr. 783 af 15. juni 2015 om STU og bekendtgørelse 

nr. 739 af 3. juni 2016 om STU.  

Målgruppe  

STU er en individuel tilrettelagt treårig ungdomsuddannelse for 

unge, der ikke har mulighed for at gennemføre andre ordinære 

ungdomsuddannelser. Det er unge, hvis funktionsnedsættelser er så 

omfattende, at de ikke kan gennemføre en anden ordinær 

ungdomsuddannelse. Det er ikke bestemte diagnoser eller 

funktionsnedsættelser der afgør, hvorvidt den unge tilhører 

målgruppen.  

Der er ikke en grænse for, hvor store funktionsnedsættelser eller hvor 

svagt fungerende den unge kan være. Uddannelsen må i sådanne 

tilfælde tilrettelægges ved at lade elementer af træning og sociale 

aktiviteter indgå i uddannelsesplanen.  

Undervisningspligten i grundskolen skal være ophørt, før STU kan 

tilbydes. Den unge skal påbegynde uddannelsen inden det fyldte 25. 

år.  

Den unge skal have folkeregisteradresse i Albertslund Kommune 

eller være anbragt, eller bo i et botilbud i en anden kommune, 

bevilliget af Albertslund Kommune.  

Mål med uddannelsen  

3 - årig ungdomsuddannelse hvor den unge får udviklet sine:  

• Muligheder for at deltage selvstændigt og aktivt i samfunds- 

livet  

• Færdigheder til at indgå i sociale sammenhænge og til at få 
et selvstændigt og aktivt fritidsliv  

• Faglige kompetencer i forhold til fremtidig uddannelse 
og/eller beskæftigelse  

• Arbejdserfaringer og andre erfaringer, der sikrer 
kvalifikationer, som er relevante på arbejdsmarkedet eller 
for udviklingen af de personlige kompetencer opnået via 
praktik i virksomheder og institutioner.  

STU uddannelsen er ikke kompetencegivende til videre uddannelse 

eller til arbejdsmarkedet, men skal give unge kompetencer til et så 

aktivt og selvstændigt voksenliv som muligt.  
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Formål   

Formål med uddannelsen 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 evt. 
til videre uddannelse og beskæftigelse.  

• At uddannelsen udgør en ny start i den unges liv, hvor 
muligheder og færdigheder afprøves.  

• At uddannelsen giver den unge tilknytning til et ungdomsmiljø, 

hvor der kan gøres nye sociale erfaringer.  

Procedure og visitation  

Det er vejlederen i Uddannelse og Job, der skal vurdere, om den unge 

er i målgruppen til STU. Vejlederen udarbejder en indstilling med 

udkast til en forløbsplan med en indstilling til Albertslund 

Kommunes visitationsudvalg. Herefter træffer Albertslund 

Kommune afgørelse om, hvorvidt den unge er i målgruppen for STU.  

 

Der udarbejdes en uddannelsesplan, som beskriver formålet med 

uddannelsen og konkrete mål med uddannelsen. Uddannelsesplanen 

er et styringsredskab gennem hele uddannelsen. Uddannelsesplan 

indeholder hvilket uddannelsessted den unge skal begynde sin STU 

på.  

Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov erstatter ikke 

tilbud om skolegang i folkeskolen. Den unge har ret til at afslutte 

folkeskolen med 10. klasse. Albertslund Kommune tilbyder ikke et 11. 

skoleår.  

STU uddannelsen er ikke en videreførelse af undervisningen i 

Folkeskolen.  

Der er som udgangspunkt start af STU to gange om året, i august og 

januar.  

Uddannelsens indhold  

Uddannelsen skal udgøre et planlagt og koordineret forløb med 

progression for den enkelte unge.  

Uddannelsen indledes med et 12 ugers afklaringsforløb. I 

afklaringsforløbet afdækkes den unges ønsker og muligheder, samt 

om det konkrete uddannelsestilbud tilgodeser den unge og dennes 

ønsker.  

Uddannelsen består af:  

• Undervisning 

• Træning 

• Praktiske aktiviteter, herunder bo undervisning og praktik i 

f.eks. virksomheder og institutioner. 

Uddannelsen skal i videst muligt omfang tilpasses den enkelte unges 

kvalifikationer, modenhed og interesser.  

Ved STU-forløbets afslutning udarbejder uddannelsesstedet et 

kompetencebevis.  
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Uddannelsens varighed og 

omfang  

STU er en treårig ungdomsuddannelse uden mulighed for 

forlængelse.  

Den unge kan vælge at afbryde uddannelsen midlertidigt på grund af 

sygdom eller andre grunde. Albertslund Kommune skal godkende 

afbrydelsen.  

Den unge kan søge om at genoptage STU-uddannelsen, så længe den 

unge ikke er fyldt 25 år. Ved ansøgning om genoptagelse kan 

kommunen vælge, at der skal gennemføres en ny 

målgruppevurdering samt ændre i uddannelsesplanen.  

Uddannelsen afsluttes senest 5 år efter påbegyndelse af uddannelsen. 

Hvis den unge stiller uddannelsen i bero eller skifter uddannelsessted 

under uddannelsesforløbet, vil den tid, den unge allerede har været 

under uddannelse, tælle med i den samlede uddannelsesramme på 

tre år.  

Undervisningstimetallet skal mindst udgøre 840 timer årligt. 60 

minutters undervisning er lig med en undervisningstime. Andelen af 

praktiske aktiviteter, herunder praktik, og undervisning på andre 

uddannelsesinstitutioner, indgår i det årlige undervisningstimetal 

med 4,2 timer pr. dag.  

Leverandør  

Albertslund Kommune er en del af STU-Omegnskommune-

samarbejdet (OS-STU). OS-STU har indgået et tættere samarbejde 

med en række udvalgte leverandører. Målet med samarbejdet er at 

sikre dialog, fokus på kvalitet og gennemsigtighed i pris samt et bredt 

udvalg af uddannelsesleverandører ift. indhold i tilbud og 

målgrupper . 

Som udgangspunkt vælger kommunen leverandører som er en del af 

OS-STU samarbejdet. Har den unge helt særlige behov, kompetencer 

eller andet der betyder, at der ikke er leverandører fra OS-STU 

samarbejdet der kommer i betragtning, kan der indstilles til andre 

leverandører.  

STU kan ikke anvendes som støtte til at gennemføre andre 

ungdomsuddannelser.  

Betaling og 

forsørgelsesgrundlag  

Uddannelsen er gratis.  

Den unge kan under uddannelsen modtage førtidspension eller 

uddannelseshjælp, såfremt den unge er over 18 år.  

Den unge kan ikke søge om SU (Statens Uddannelsesstøtte).   
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Uddannelsens varighed og 

omfang  

STU er en treårig ungdomsuddannelse uden mulighed for 

forlængelse.  

Den unge kan vælge at afbryde uddannelsen midlertidigt på grund af 

sygdom eller andre grunde. Albertslund Kommune skal godkende 

afbrydelsen.  

Den unge kan søge om at genoptage STU-uddannelsen, så længe den 

unge ikke er fyldt 25 år. Ved ansøgning om genoptagelse kan 

kommunen vælge, at der skal gennemføres en ny 

målgruppevurdering samt ændre i uddannelsesplanen.  

Uddannelsen afsluttes senest 5 år efter påbegyndelse af uddannelsen. 

Hvis den unge stiller uddannelsen i bero eller skifter uddannelsessted 

under uddannelsesforløbet, vil den tid, den unge allerede har været 

under uddannelse, tælle med i den samlede uddannelsesramme på 

tre år.  

Undervisningstimetallet skal mindst udgøre 840 timer årligt. 60 

minutters undervisning er lig med en undervisningstime. Andelen af 

praktiske aktiviteter, herunder praktik, og undervisning på andre 

uddannelsesinstitutioner, indgår i det årlige undervisningstimetal 

med 4,2 timer pr. dag.  

Leverandør  

Albertslund Kommune er en del af STU-Omegnskommune-

samarbejdet (OS-STU). OS-STU har indgået et tættere samarbejde 

med en række udvalgte leverandører. Målet med samarbejdet er at 

sikre dialog, fokus på kvalitet og gennemsigtighed i pris samt et bredt 

udvalg af uddannelsesleverandører ift. indhold i tilbud og 

målgrupper . 

Som udgangspunkt vælger kommunen leverandører som er en del af 

OS-STU samarbejdet. Har den unge helt særlige behov, kompetencer 

eller andet der betyder, at der ikke er leverandører fra OS-STU 

samarbejdet der kommer i betragtning, kan der indstilles til andre 

leverandører.  

STU kan ikke anvendes som støtte til at gennemføre andre 

ungdomsuddannelser.  

Opfølgning, fravær og 

afbrydelse  

Uddannelsesplanen skal justeres efter behov og mindst én gang 

årligt. Visitationsudvalget tager stilling og bevilliger på baggrund af 

uddannelsesplanen.  

Såfremt den unge ikke deltager aktivt i uddannelsesforløbet, kan 

uddannelsesforløbet afbrydes. Forud herfor skal vejlederen fra 

Uddannelse og Job via samtale og justering af uddannelsesplanen 

forsøge at afhjælpe de vanskeligheder, den unge har med at deltage  
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Befordring  

Det er ikke muligt at få statslig befordringsgodtgørelse svarende til 

rejsekort for unge som på andre ungdomsuddannelser.  

Såfremt den unge vurderes at have et befordringsbehov, bevilges 

befordring mellem hjem og uddannelsesinstitution/praktiksted 

vederlagsfrit:  

• Er den unge bevilliget handicapbil, kan der ikke bevilliges 
yderligere befordring.  

• Er den unge selvtransporterende, kan der ydes tilskud til 
udgifter til transport, såfremt afstanden er 22 km eller derover 
tur/retur pr. dag. Tilskuddet svarer til udgifter til den billigste 
rejse med offentlige transportmidler.  

I Albertslund Kommune er det et mål, at træning af egen befordring 

indgår som en del af STU uddannelsen således, at den unge i videst 

mulig omfang bliver selvtransporterende.  

Botilbud  

Der indgår ikke botilbud i forbindelse med STU. Som udgangspunkt 

er STU-eleven hjemmeboende eller bor i egen bolig.  

Et evt. tilhørende botilbud kan kun bevilges efter Servicelovens 

paragraffer og skal ansøges separat hos den relevante socialfaglige 

myndighed. Det er forældrene eller den unge selv, der skal ansøge.  
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