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Ligeværds erfaringer omkring kommuner-

ne som både styrings- og økonomiansvar-

lige viser tydeligt en række udfordringer 

for en ny kommunalt forankret forbere-

dende uddannelse. Vi vil gerne præsente-

re tre af de udfordringer, vi oplever i mø-

det med den kommunale virkelighed.

Gennem 10 år har Ligeværd arbejdet 

intenst med Særligt Tilrettelagte Ungdoms-

uddannelse (STU). Og vi vil straks sige, at 

det er helt afgørende for os, at STU ikke bli-

ver omfattet af en ny forberedende uddan-

nelse. Selvom ekspertgruppen har valgt at 

lægge STU uden for modellen, så er der fle-

re erfaringer fra STU og dens forankring i 

kommunerne, der er vigtige at have i øjen-

krogene.

Når vi bryster os at have erfaringer på 

området, så er det gennem det arbejde vi 

laver i vores forældrenetværk for forældre 

til unge med særlige behov. Vores rådgiv-

ning og vejledning har løbende henvendel-

ser fra forældre, der har brug for hjælp til 

at forstå de kommunale afgørelse vedrø-

rende deres unges uddannelsestilbud. Hen-

vendelserne kommer fra hele landet, og det 

giver os et ret godt indblik i, at en kommu-

nalt forankret ungdomsuddannelse risike-

rer at udmønte sig i 98 forskellige uddan-

nelser.

Det er naturligvis helt uholdbart for en 

uddannelse, at der bliver administreret for-

skelligt i forskellige dele af landet. Hvis vi 
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bruger STU og erfaringerne herfra som spejl, 

så må vi sige, at det er afgørende, at den 

nye Forberedende Uddannelse gøres uaf-

hængig af de kommunale budgetter. Vi har 

gennem de seneste år set, hvordan flere 

kommuner forsøger at gøre STU styrbar ved 

at lave standardiserede uddannelsesforløb, 

begrænse valgmulighederne for de unge 

gennem udbud og forsøge at presse unge 

ind på kommunale uddannelsestilbud. Be-

stræbelser der tenderer ren kassetænkning. 

Vores generelle erfaring er, at kvaliteten i 

uddannelsen kan komme til at afhænge af 

det postnummer man bor under. Hvis man 

vil sikre ensartethed i den nye uddannelse, 

så må man sikre en finansiering eller refu-

sionsordning, der afkobler uddannelsens 

økonomi fra de kommunale budgetter. Hvis 

man ikke gør det, så er der efter vores op-

fattelse alvorlig fare for, at det kan gå ud 

over både ensartethed og kvalitet i uddan-

nelsen, og dermed også de unges retssik-

kerhed.

Den værst tænkelige fødsel for en ny 

forberedende ungdomsuddannelse vil væ-

re i skyggen af muligheder for kommunal 

kassetænkning.

I Ligeværd hilser vi ambitionen om at 

ville noget på de unges vegne velkommen. 

Mange af de unge som Ligeværd arbejder 

for og med vil rigtig gerne noget. De er ba-

re meget afhængige af sammenhængen-

de og helhedsorienterede indsatser. Sam-

menhængen i indsatserne drejer sig ikke 

kun om at koordinere det, der sættes i værk, 

når det sættes i værk. Det er tilsyneladen-

de svært nok, når vi ser på arbejdet med 

den koordinerende sagsbehandler. Det dre-

jer sig lige så meget om at koordinere de 

indsatser, der etableres over tid. Helt fra at 

børnenes udfordringer spottes i de tidlige 

år i folkeskolen, over de specialpædagogi-

ske indsatser, til inddragelsen af forældre-

ne i skole-hjemsamarbejdet og brugen af 

virksomhedsnetværk i forbindelse med prak-

tiske læringsforløb på mellemtrin og udsko-

ling. 100-procentsmålsætningen nås ikke 

med uddannelsesindsatser efter 10. klasse 

og frem. Den nås kun med gennemtænk-

te og velstrukturerede indsatser, der hæn-

ger sammen fra 0 til 25 år.

Den unge skal have en gennemgående 

kontaktperson. Det er efter vores mening 

helt rigtigt set, at langt de fleste af de un-

ge, som den nye forberedende uddannel-

se retter sig imod, har brug for tætte hånd-

holdte indsatser. Det kan helt bestemt styr-

kes med én gennemgående kontaktperson. 

Men også her er den kommunale virkelig-

hed en helt anden. Med de tilbagemeldin-

ger Ligeværd får fra dels vores landsdæk-

kende forældrenetværk, dels fra vores sko-

ler og uddannelsessteder, så er det så som 

så med at skabe sammenhæng i kommu-

nerne. Og ambitionen om én gennemgå-

ende person, ser vi ikke realiseret ret man-

ge steder, selvom vi alle ved, at det er af-

gørende for kvaliteten i indsatserne om-

kring disse unge. I Ligeværd er vi enige i vig-

tigheden, men kan ikke se den kommuna-

le virkelighed der kan realisere den. Så vi 

må blot spørge: Hvordan vil man politisk 

sikre én kontaktperson? Ikke mindst i lyset 

af, at unge og deres forældre mødes med 

næsten månedlige omstruktureringer i kom-

munernes forvaltninger. 


