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Forældre til unge på STU i Sønderborg er 

vrede. Mildest talt.

- Det er en skændsel mod vores unge. 

De her unge skal have noget de kan være 

stolte og de kan bruge. Kompetencebevi-

set fra Sønderborg Kommune er ikke me-

re værd end bagsiden af en rudekuvert, si-

ger Leif Thomassen, far til en ung, der har 

modtaget et intetsigende kompetencebe-

vis.

Kompetencebeviset indeholder intet 

andet end den unges navn, STU’ens varig-

hed, afslutningsdato samt underskrift fra 

kommunen. Om end beviset er trykt på et 

fint stykke trykt karton og lagt i et omslag, 

er det himmelråbende langt fra lovens ord 

om kompetencebevis på STU:

Ved ungdomsuddannelsens afslutning 

sørger kommunalbestyrelsen for, at der ud-

stedes et kompetencepapir til den unge. 

Forælder om konkret kompetencebevis:

Det er en 
skænDsel 
mod de unge
Et STU kompetencebevis skal indeholde en beskrivelse af de opnåede  
kompetencer. De unge skal også i god tid indkaldes til en samtale. Det er 
åbenbart ikke alle kommuner, der tager de dele af loven alvorligt.
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Hvis den unge afbryder ungdomsuddan-

nelsen, skal der ligeledes udstedes et kom-

petencepapir for de dele af uddannelsen, 

som den unge har færdiggjort. Forinden 

kompetencepapiret udstedes, sørger kom-

munalbestyrelsen for, at den unge indkal-

des til en samtale om, hvordan uddannel-

sen er forløbet. Indkaldelse til samtalen skal 

normalt finde sted senest 14 dage efter, at 

uddannelsen er afsluttet. Hvis den unge 

ønsker det, kan den unge under samtalen 

bistås af forældre eller værge eller andre 

personer, som den unge har tillid til.

Kompetencepapiret skal blandt andet 

indeholde en beskrivelse af de opnåede 

kompetencer samt en vurdering af den un-

ges opfyldelse af målene for hele uddan-

nelsen og for de enkelte uddannelsesdele.

Direkte adspurgt svarer Leif Thomassen 

på spørgsmålet om, han vil klage over kom-

Kære læser af LIGEVÆRD

På denne og efterfølgende sider kan du læse om afslutningssamtaler og kompeten-

cebevis til unge, der afslutter en STU, Du kan læse artikler med forældres reaktion 

på en konkret sag, hvad loven siger, klagemuligheder, kommunens forklaring, reak-

tionen fra forældre og lokalafdelingen af Ligeværd og eksperters uddybning af be-

tydningen af afslutningssamtalen og kompetencebeviset. Det er vores håb, at du 

kan bruge historierne, hvis du har en ung på STU.

God læselyst.

petencebeviset fra Sønderborg Kommune: 

- Det kan du regne med jeg vil.

Leif Thomassens tilfælde er ikke ene-

stående. Datteren til formanden for Lands-

foreningen Ligeværd i Sønderborg, Jørn 

Thrane, sidder ligeledes med et kompeten-

cebevis så intetsigende, at det lige så vel 

kunne være blankt. Ganske vist indeholder 

omslaget en fyldestgørende beskrivelse af 

opholdet og udviklingen fra STU udbyde-

ren, men selve kompetencebeviset fra kom-

munen er gabende tomt.

- Jeg begriber ikke, at de vil være det 

bekendt over for de unge. De bliver end ik-

ke indkaldt til den samtale, evt. med bisid-

der, som de har ret til, siger Jørn Thrane 

om hans datters kompetencebevis.

- Jeg mener ikke de overholder de forplig-

telser, som bekendtgørelsen giver dem. 

Leif Thomassen far til Julie Thomassen.
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- Kompetencebeviset udstedt af Sønder-

borg Kommune opfylder ikke umiddelbart 

bekendtgørelsens krav undtagen navn, cpr-

nummer og samlet varighed, dvs. at der 

mangler følgende, forklarer jens Meyhoff 

og lister manglerne op:

•	 Den unges mål med hele uddannelsen, 

dvs. det samlede mål

•	 En beskrivelse af hver enkelt gennemført 

uddannelsesdel med angivelse af uddan-

nelsesinstitution, varighed, omfang og 

indhold, dvs. delmål for teori

•	 En beskrivelse af de gennemførte prak-

tiske aktiviteter, herunder praktik i virk-

somheder og institutioner, med angivel-

se af varighed, omfang og indhold, dvs. 

delmål for praktisk læring

•	 En vurdering af den unges opfyldelse af 

målene for hele uddannelsen, for de en-

kelte uddannelsesdele og de praktiske 

aktiviteter, herunder de opnåede beskæf-

tigelsesmæssige kompetencer, dvs. eva-

luering af uddannelsesforløbet og dets 

betydning for udviklingen i/højnelsen af 

den unges kompetencer.

- Kommunen har ansvaret for at få udar-

bejdet et kompetencebevis, der opfylder 

bekendtgørelsens detaljerede krav om ind-

hold. Kommunen må gerne gøre det som 

et bilag til selve kompetencebeviset - blot 

det er klart, hvad bilaget omhandler, og at 

der i kompetencebeviset henvises tydeligt 

til bilaget, forklarer Jens Meyhoff.

- Kommunen skal indkalde den unge til 

en afslutningssamtale inden for fristen på 

14 dage eller gøre opmærksom på, at der 

vil blive indkaldt til samtale, når en samtale 

ikke kan finde sted inden for fristen på 14 

dage.

Samtaleelementet

For så vidt angår samtaleelementet frem-

går det af § 9, at samtalen ”… skal nor-

malt finde sted senest 14 dage efter, at ud-

dannelsen er afsluttet. …” Det betyder

a) at indkaldelse til/varsling om samtale 

skal være afgivet inden for fristen, og b) at 

samtale kan finde sted senere end de 14 da-

ge, hvis der er en konkret begrundelse for 

ikke at afholde samtalen inden for den giv-

ne frist.

Afholdelse af samtale senere end lovens 

frist kan være begrundet i såvel den unges 

forhold, som i kommunens mulighed for at 

behandle de relevante informationer om 

Beviset opfylder ikke 
bekendtgørelsens krav
Ligeværd har forelagt foreningsfællesskabets juridiske konsulent 
Jens Meyhoff kompetencebeviset fra Sønderborg og bedt ham 
kommentere på beviset og kommunens forpligtelser.
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den juridiske vurdering af beviset:

STU-forløbet og den unge selv, herunder 

den unges tilgængelighed.

Hvis en unge har bedt en anden føre sin 

sag skal al korrespondance og kontakt ret-

tes til den der har fuldmagt til at føre sagen, 

understreger Jens Meyhoff og fortsætter:

- Eventuelle frister, svarfrist, ankefrist og 

lign., gælder ved en procesfuldmagt først 

fra fuldmagtsindehaverens modtagelse af 

kommunens henvendelse/afgørelse.

- Det er kritisabelt, hvis kommunen går 

uden om en fuldmagtsindehaver. I nogle til-

fælde er det nødvendigt, at den unge selv 

møde frem (se forvaltningslovens § 8, stk. 

1, 2. pkt), men også i disse tilfælde skal en 

henvendelse om fremmøde/kontakt ske gen-

nem fuldmagtshaveren. 

Juridisk konsulent i Ligeværd jens Meyhoff.
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fakTaBoks:

Lovgrundlaget
Kravet om udstedelse af et kompetencebevis til den 
unge, der afslutter et STU-forløb fremgår af lovens 
§ 9. Af samme bestemmelses stk. 3, fremgår en be-
myndigelse til ministeren til at udstede nærmere 
regler om bevisets form og indhold. Denne bemyn-
digelse er udnyttet ved bekendtgørelse nr. 1425 af 
12.12.2013.

En bekendtgørelsen har inden for dens område rets-
kraft som en lov og skal derfor følges.

Af bekendtgørelsens § 17 fremgår om kompe-
tencebeviser

”§ 17, stk. 1
Ved ungdomsuddannelsens afslutning sørger kom-
munalbestyrelsen for, at der udstedes et kompeten-
cepapir til den unge.

Stk. 2
Kompetencepapiret skal indeholde følgende oplys-
ninger:
1) Den unges navn og personnummer.
2) Den unges mål med hele uddannelsen, jf. § 7, 
stk. 2.
3) En beskrivelse af hver enkelt gennemført uddan-
nelsesdel med angivelse af uddannelsesinstitution, 
varighed, omfang og indhold.
4) En beskrivelse af de gennemførte praktiske aktivi-
teter, herunder praktik i virksomheder og institutio-
ner, med angivelse af varighed, omfang og indhold.
5) En vurdering af den unges opfyldelse af målene 
for hele uddannelsen, for de enkelte uddannelses-
dele og de praktiske aktiviteter, herunder de opnåe-
de beskæftigelsesmæssige kompetencer.

Stk. 3
Forinden kompetencepapiret udstedes, sørger kom-
munalbestyrelsen for, at den unge indkaldes til en 
samtale om, hvordan uddannelsen er forløbet. Ind-
kaldelsen til samtalen skal normalt finde sted senest 
14 dage efter, at uddannelsen er afsluttet. Hvis den 
unge ønsker det, kan den unge under samtalen bi-
stås af forældre eller værge eller andre personer, 
som den unge har tillid til.

 klage-
 muligheden 
er der for at blive brugt
Det kan være uoverskueligt for en forælder til en ung med sær-

lige behov, der i forvejen har nok af problemer at skulle bokse 

med, at skulle overveje at klage over en urimelig kommunal af-

gørelse. Der er imidlertid hjælp at hente, og vejen er ikke nød-

vendigvis besværlig og uoverskuelig.

Klagegangen

En klage over en afgørelse om Særligt Tilrettelagt Ungdomsud-

dannelse sendes direkte til Klagenævnet, som derefter sender 

den til høring i kommunen. Kommunen bliver bedt om en udta-

lelse og alle sagens dokumenter. Når alle relevante dokumenter 

og oplysninger er fremkommet, sender Klagenævnet sagen vi-

dere til den unge og forældrene, som får mulighed for at kom-

mentere kommunens udlægning af sagen. Det er en såkaldt 

partshøring.

Når høringerne af kommunen og den unge og forældrene er 

gennemført, vurderer en faglig konsulent og en jurist sagens ind-

hold og udarbejder en indstilling til afgørelse til Klagenævnet. Kla-

genævnet behandler herefter sagen til endelig afgørelse på et ef-

terfølgende møde.

I alle tilfælde skal nævnet sende afgørelsen til klageren senest 

tre hverdage efter at afgørelsen er truffet.

En anden mulighed, som er anvendt i det følgende eksempel 

fra Sønderborg, er at klage direkte til Statsforvaltningen, hvis man 

er af den opfattelse at kommunen ikke overholder loven om for 

eksempel afslutningssamtaler og kompetencebeviser.

Nytter det noget

I 2012 afsluttede Klagenævnet 130 klager på området for STU.

I mere end 2/3 af klagesagerne, vedrørende afslag på tilbud 

om STU, er kommunens afgørelse blevet omgjort af nævnet eller 

hjemvist til fornyet behandling. I 40 % af sagerne om indholdet i 

kommunens STU tilbud er kommunes afgørelse enten blevet om-

gjort eller hjemsendt til fornyet behandling.

Har I brug for hjælp til at overskue situationen, få sat ord på 

frustrationerne og få formuleret en eventuel klage, kan I henven-

de jer til den nærmest beliggende afdeling af Landsforeningen Li-

geværd. I kan finde afdelingerne via Ligeværds hjemmeside www.

ligevaerd.dk - alternativt kan I kontakte Ligeværds sekretariat via 

mail ligevaerd@ligevaerd.dk eller telefon 8620 8570 



10 Ligeværd oktober 2014

Jeg har her 2 indholdstomme kompe-

tencebeviser fra Sønderborg Kommune. 

De indeholder intet andet end navn, 

cpr.nr, varigheden af STU forløbet og 

tidspunktet for afslutningen. Hvad kan 

de unge bruge det til?

- Vi udsender ikke bare tomme beviser. De 

er lagt ind i et omslag med papirer fra sko-

len eller uddannelsesstedet. Det har vi en 

aftale om med vore egne STU steder og 

STU skolerne, der benyttes uden for Søn-

derborg Kommune. Da udfyldelsen af kom-

petencebeviserne er udlagt til skolerne, 

håndterer de det lidt forskelligt med det 

indhold, de lægger i beviserne. Stederne 

har en skabelon som de arbejder ud fra. På 

baggrund af den henvendelse vi har fået, 

vil vi se på om der er noget, der fremadret-
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get i vores procedure, vi skal have ændret 

på og kan gøre bedre i fremtiden, svarer 

Mette Petersen Christensen, afdelingsleder 

for Handicap- og Psykiatriafdelingen.

Men for at være i overensstemmelse 

med lov og bekendtgørelse, som påpe-

ger at mål, indhold og opnåede kom-

petencer skal fremgå af beviset, skal 

det som minimum fremgå af kompe-

tencebeviset, at der er et bilag og hvad 

bilaget omhandler.

- Der er helt klart et udviklingspotentiale i 

forhold til bilagsoversigten, og vi har net-

op aftalt, at se på om vi skal ændre proce-

durerne med udbyderne, så de blive mere 

konkrete, og der er en tråd mellem det den 

unge har været igennem og selve beviset 

– at der en tråd mellem uddannelsesplanen 

og beviset. Udkastet er endnu ikke færdigt, 

så det kan jeg ikke sende til dig, men når 

det er færdigt vil vi gå i dialog med Lokal-

foreningen Ligeværd Sønderborg om det. 

Ifølge lov og bekendtgørelse skal I af-

holde afslutningssamtaler med den unge 

og en eventuelt bisidder i forbindelse 

med afslutningen af STU og kompeten-

cebeviset. Hvorfor er det ikke sket?

- Jeg ved, at der har været afholdt samtaler.

Jeg fra nogle forældre, at samtalerne 

ikke har været afholdt, og jeg har in-

gen grund til at antage, at de skulle 

fortælle mig en usandhed om det.

Afdelingslederen i Sønderborg Kommune:

Vi har ikke været 

tydelige nok
Forældre til unge med særlige behov kritiserer kommunen for ikke at have over-
holdt deres forpligtelser om kompetencebeviser og afslutningssamtaler. Kom-
munen forsvarer sig med ikke at have været tydelige nok. På de efterfølgende 
sider kan du læse forældrenes reaktion på kommunens udlægning af sagen.
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- Samtalerne har været afholdt, men der 

foregår også andre ting på møderne. Så 

det er ikke sikkert, at det har været tyde-

ligt nok, at det var det det handlede om. 

Vi vil fremadrettet gøre det tydeligere i vej-

ledningen for de unge og deres forældre, 

når der er en samtale. Der foreligger afta-

ler om hvem, der deltager på møderne og 

hvem der indkalder.

Når du siger du ved der har været af-

holdt samtaler, vil jeg gerne spørge: 

Hvem har afholdt samtalerne, og hvem 

har ansvaret for at de bliver afholdt?

Det er STU sagsbehandler i Handicap- og 

Psykiatriafdelingen, der har sikret, at sam-

talerne har været afholdt, og medarbejde-

ren har også deltaget i samtalerne. Det er 

STU udbyderne, der indkalder til samtaler-

ne og der følges op på dette af den med-

arbejder i forvaltningen, der er ansvarlig på 

STU området.

Vil I handle konkret på de beviser, der 

allerede er udstedt?

- Der har været nogen, der har bedt om 

det, og i de tilfælde vil vi lave beviserne om.

Men er I så ikke ude i, at I har én for-

valtning for de der klager, og en anden 

den for dem der ikke gør?

Sønderborg Kommune har tilsyneladende 

ikke været tydelige nok i denne kommuni-

kation eller gode nok til at følge op på, om 

kompetencebeviserne blev udfyldt i over-

ensstemmelse dermed. Vi er enige i, at kom-

petencebeviserne ikke overholder bekendt-

gørelsen i forhold til en bilagsliste på forsi-

den, men vi finder på den baggrund ikke, 

at kompetencebeviserne kan anses for ugyl-

dige, idet de indholdsmæssigt har overholdt 

lovgivningens krav dertil. Det vil sige, at der 

er vedlagt bilag over alle relevante aktivite-

ter gennemført under uddannelsen. Hvis 

unge, der har modtaget et kompetencebe-

vis, henvender sig med det ønske, at der 

skal udarbejdes et nyt, vil vi se positivt på 

en sådan henvendelse. 
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sagerne nummer 19, 20 og 21 på vej

Sønderborg Kommune er ikke uvant med, at der bliver 
kørt sager mod kommunen og dets behandling af 
unge med særlige behov, og de er heller ikke uvant 
med at tabe dem. Nye sager er indklaget til statsfor-
valtningen.
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- Vi har ført og vundet 18 ud af 18 sager 

mod Sønderborg Kommune de seneste tre 

år. Det her bliver så sag nummer 19, 20 og 

21. Klagen er sendt direkte til Statsforvalt-

ningen, fortæller Jørn Thrane, formand for 

Landsforeningen Ligeværd Sønderborg.

Hvorfor har I valgt at klage direkte til 

Statsforvaltningen?

- Jeg mener ikke, Sønderborg Kommune 

tager klager alvorligt nok. Derfor har vi kla-

get direkte til Statsforvaltningen.

Har du eksempler på, at kommunen 

ikke tager klager alvorligt?

For eksempel udarbejdede en borgerrådgi-

ver for 3½ år siden en rapport der anviste, 

at kommunen skulle ændre procedurer på 

12 punkter for at sikre en ordentlig og gen-

nemskuelig behandling af borgerne. Der er 

intet sket siden.  Jeg er lige ved at sige, at 

hvis du er ung med særlige behov, så skynd 

dig at flytte til en anden kommune, du er 

kun til besvær. Kommunen har efter min 

mening ingen forståelse for mennesker med 

særlige behov.

Hvilken behandling mener du kommu-

nen skylder unge med særlige behov?

- For det første synes jeg egentligt, at lov-

givningen er meget enkel og nem at for-

stå. Så kommunen skal behandle borgere 

med særlige behov, som de behandler alle 

andre borgere. De skal leve op til lovgivnin-

gen.
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sagerne nummer 19, 20 og 21 på vej
Og det mener du ikke kommunen har 

gjort i forbindelse med kompetencebe-

viser og afslutningssamtaler? 

- Bekendtgørelsen beskriver ret præcist, 

hvad et kompetencebevis i forbindelse med 

en STU skal omfatte. Det gør beviset fra 

Sønderborg Kommune ikke. Det er et tomt 

bevis tilsendt med posten, som siden er sup-

pleret med oplysninger om forløb og kom-

petencer fra STU stedet indlagt i et omslag. 

Oplysningerne fra STU-udbyderen er gode, 

men de er ikke i selve beviset. Det er tomt 

og der bliver end ikke henvist til oplysnin-

gerne og hvad de betyder. Det er ikke ud-

byderens ansvar. Det er kommunens an-

svar.

Kommunen har heller ikke afholdt den 

afsluttende samtale, som er klart beskre-

vet i bekendtgørelsen. Både i forhold til 

hvad den skal indeholde og hvornår den 

skal indkaldes. Jeg begriber ikke, at kom-

munen ikke sørger for at indkalde til en god 

afslutningssamtale og overrækker et fuld-

gyldigt bevis til den unge i den forbindel-

se.

Kommunen, siger at samtalerne har 

været afholdt med deltagelse af en STU 

medarbejder, som har ansvaret?

- Jeg er formand for lokalafdelingen af Li-

geværd, men jeg er også far til en ung med 

særlige behov. Alle opfølgningssamtaler har 

været med deltagelse af en socialrådgiver, 

en medarbejder fra UU, min datter og min 

kone og jeg, men ingen STU medarbejder 

fra kommunen. En egentlig afslutningssam-

tale har ikke været afholdt. Min datters sid-

ste samtale var fredag i uge 41 i 2013, ot-

te måneder før hun afsluttede sin STU i ju-

li 2014. Thomassens datter havde sidste 

samtale i august 2013. Altså næsten et år 

før hun afsluttede ligeledes i juni. Og det 

er ikke de eneste sager, vi har kendskab til. 

Jeg vil blive forbavset, hvis det ikke omfat-

ter stort set alle. Den STU medarbejder, som 

netop er fratrådt sin stilling, har ikke delta-

get i afslutningssamtaler og gav i øvrigt ud-

tryk for, at det ikke var hendes bord. Den 

nye medarbejder, som er tiltrådt den 1. sep-

tember, håber vi kommer til det, ellers fort-

sætter vi med at klage.

Kommunen siger, at de bare ikke har 

været præcise nok og der foregår også 

andre ting på møderne?

- Kan man afholde en afslutningssamtale 

næsten et år før et forløb er afsluttet? Det 

siger sig selv, at det er en søgt forklaring. 

Jeg undrer mig over, at der skal foregå an-

dre ting på møderne, når mødeindholdet 

er så præcist beskrevet i bekendtgørelsen. 

Sådan behandler man da ikke andre bor-

gere.

Hvordan skal kommunen efter din me-

ning behandle de unge, der afslutter 

en STU?

- De her unge har brug for respekt og i over-

ensstemmelse med loven. De har hele livet 

fået at vide, hvad de ikke er gode til. De 

har brug for både i på skrift og i tale at få 

at vide, hvad de er gode til. Alle mennesker 

har brug for den anerkendelse. De har brug 

for en afslutningssamtale, der sætter ord 

på det og for et kompetencebevis, der vi-

ser hvad de er gode til.

Jeg synes det er pinligt, at kommunen 

stadig ikke lever op til sine forpligtelser.

"Vi har ført og vundet 18 ud af 18 sager mod 
Sønderborg Kommune de seneste tre år. 

Det her bliver så sag nummer 19, 20 og 21. 
Klagen er sendt direkte til Statsforvaltningen"

Jørn Thrane
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cand. mag og master, og Kirstine Ipsen, cand. 

mag, om at give deres vurdering af betydnin-

gen af kompetencebeviset og afslutnings-

samtalen for de unge på STU. Konklusion er 

meget klar. Bodil Husted og Kirstine Ipsen er 

forfatterne bag materialet ”Fortællinger om 

læring – der skal to til en tango”, som blandt 

andet handler om vigtigheden af dialogen og 

den unges refleksioner over egen udvikling.

- I og med STU uddannelsen ikke er de-

fineret i forhold til standardiserede eller fast-

lagte mål for fag og undervisning, eksiste-

rer der heller ikke et vurderings- og bedøm-

melsessystem, som bygger på fastlagte kri-

terier. Det vilkår i STU’ens struktur betyder, 

at det afsluttende kompetencebevis skal in-

deholde en præcis dokumentation af de 

konkrete kompetencer, som denne unge har 

opnået i kraft af sit STU forløb, understre-

ger Bodil Husted og Kirstine Ipsen.  

Særligt tilrettelagt uddannelse for unge 

adskiller sig fra andre uddannelser. Som nav-

net siger, er det en uddannelse tilrettelagt 

specifikt for den enkelte unge med fokus på 

den unges interesser og muligheder med 

det mål, gennem den individuelle uddan-

nelsesplan, at støtte den unge i at afsøge 

sine potentialer og at udvikle disse til kom-

petencer. Kompetenceområderne er fagli-

ge, personlige og sociale. 

Målene bliver bestemt individuelt i sam-

arbejde med den unge, og den unge tager 

del i vurderingen af om og hvordan udvik-

lingen af kompetencer skrider fremad.

- Med den løbende vurdering, bliver den 

unges mål fastholdt og revideret. Den un-

ges STU forløb afsluttes med et kompeten-

Præcis dokumentation 
af konkrete kompetencer er afgørende
STU er en individuel uddannelse uden fastlagte og standardiserede mål for fag, 
undervisning og bedømmelse. Derfor er afslutningssamtalen og kompetencebevi-
set helt afgørende for de unge, der afslutter en STU. 

cebevis, som sammenfatter elevens opnåe-

de kompetencer i overensstemmelse med 

de gennemførte aktiviteter i uddannelses-

forløbet og holdt op imod den løbende vur-

dering af de aftalte mål i den unges uddan-

nelsesplan, siger Bodil Husted og Kirstine 

Ipsen og fortsætter:

- I og med den helt centrale betoning af 

det individuelle perspektiv i STU, må også 

vurderingen af den unges forløb ske med 

iagttagelser, refleksion og dialog mellem un-

dervisere, vejleder og den unge – og ikke 

som en vurdering, der kan holdes op imod 

en fastlagt bedømmelsesskala.

Et meget vigtigt aspekt af den unges ud-

vikling i STU forløbet handler om, at den un-

ge styrkes i at opnå en realistisk vurdering 

af egne kompetencer og muligheder. 

Dette aspekt kan særligt styrkes ved at 

træne den unge i at reflektere over sin for-

måen i de tilrettelagte opgaver, fag og so-

ciale samvær med de andre unge.  Erken-

delse af egen formåen er en afgørende kom-

petence for den unges videre forløb og vok-

sentilværelse.

- Det at kunne kommunikere om sit ud-

dannelsesforløb og at kunne kommunikere 

med andre om sine resultater og fremskridt 

udgør i sig selv en vigtig kompetence.  Det 

bliver trænet og opnået ved at involvere den 

unge i vurderingen, ved at træne den unge 

i at reflektere over egen formåen og ved at 

tilrettelægge vurderingsprocesser, som er et 

samspil mellem den unge og underviser/vej-

leder.  Den unge lærer i mindre grad noget 

af, alene, at være modtager af en vurdering. 

Dette læringsmæssige aspekt, som Bo-

dil Husted og Kirstine Ipsen peger på, bety-

der, at kompetencebeviset har værdi på to 

måder:

Dokumentationen, ifølge lov og bekendt-

gørelse, om de faktisk opnåede kompeten-

cer, i kraft af det konkrete individuelle ud-

dannelsesforløb.  Værdien dokumenteres 

bagudrettet som resultat af forløbet.

Værdiskabelse, fordi den unge i hele for-

løbet har været inddraget i refleksion over 

egen udvikling og er blevet styrket i at kom-

munikere om sit forløb. Det betyder, at vær-

dien er fremadrettet og dynamisk. Den læ-

ring, som er dokumenteret bagudrettet, 

skubber, fremadrettet, til mere læring, når 

læringen bygger på den unges forståelse 

af egen formåen, for sine særlige evner og 

potentialer og for grænserne for disse. 

Kirstine Ipsen

Bodil Lomholdt Husted


