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- Som praktikere og eksperter har vi noget 

at byde på i forbindelse med den endelige 

udformning af betænkning om ny lov om 

STU. Derfor vil vi meget gerne deltage i ar-

bejdet med at udforme en betænkning, 

fortæller Ligeværds formand Jørn Leh-

mann efter Ligeværds foretræde.

Foruden Jørn Lehmann deltog også 

foreningens næstformand Conrad Andrea-

sen, forretningsudvalgsmedlem i Ligeværd 

Jørgen Christensen, Jens Ole Jørgensen, 

konsulent for skoler og uddannelsessteder, 

samt Louise Gabold, mor til en ung med 

særlige behov, i foretrædet for udvalget. 

De havde et godt foretræde, hvor de følte 

at der blev lyttet til Ligeværds bemærknin-

ger. Selve foretrædet for udvalget blev 

også længere end oprindeligt planlagt.

Christine Antorini har tillid til, at kom-

munerne kan forvalte lovgivningen tilfreds-

stillende, samarbejde på tværs i de kom-

munale forvaltninger og samarbejde med 

udbydere af STU forløb. Det giver hun ud-

tryk for i en besvarelse af en henvendelse 

fra Ligeværd. Tilfredsstillende vil sige, at de 

unge bliver tilbudt individuelle STU forløb 

og en overordnet sammenhængende ind-

sats, hvor kommunens økonomi ikke er 

eneafgørende for tilbuddet og indsatsen.

- Det er teoretisk set godt nok. Vi ser 

bare i praksis, at virkeligheden er en helt 

anden. Nogle kommuner har STU placeret 

i forvaltningen med uddannelse andre 

kommuner i socialforvaltningen. Det er 

uoverskueligt for forældrene og de unge at 

ligeværd tilbyder 
at hjælpe med at udforme betænkning
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se hvem der har beslutningskompetencen. 

For mange unge ender som kastebold og 

for mange unge får ikke reelt uddannelses-

valg, siger Jørn Lehmann.

Louise Gabold kunne på mødet beret-

te, hvordan det er som forældre at blive 

klemt mellem de forskellige kasser og sy-

stemer.

Ligeværd har gentagne gange gjort 

opmærksom på, at det er et problem, at de 

unge med særlige behov ”falder” mellem 

forskellige lovgivninger, uddannelseslov-

givningen og social- og beskæftigelseslov-

givningen, på det overordnede plan og 

mellem forskellige forvaltninger i kommu-

nerne, når lovgivningen skal foldes ud  i 

konkrete uddannelsesforløb.

- Det er kun ressourcestærke forældre 

der kan tage det arbejde på sig på deres 

børns vegne. Forældre med færre ressour-

cer vil give op på forhånd. De unge har 

brug for en helhedsorienteret indsats, der 

omfatter både uddannelse, sociale forhold 

og boligforhold. STU er en uddannelse, og 

derfor mener vi den skal ligge i uddannel-

sesforvaltningen, og vi mener der skal 

være én samlende og koordinerende sags-

behandler i kommunen, som forældrene 

og de unge skal forholde sig til, fortsætter 

Jørn Lehmann.

Udvalget spurgte repræsentanterne fra 

Ligeværd, om de kunne pege på mønster-

kommuner eller præsentere patentløsnin-

ger. Der er naturligvis kommuner, hvor 

samarbejdet generelt er godt, men  såvel 

som Ligeværd ikke vil pege på egentlige 

mønsterkommuner afstod Ligeværds re-

præsentanter også fra at pege fingre af 

kommuner, hvor Ligeværd ved at arbejdet 

med STU er tungt, trægt og urimeligt i for-

hold til de unge.

- Vores mission var heller ikke at forsø-

ge at komme med patentløsninger. Vi var 

taget til Christiansborg for, som praktikere 

og eksperter, at fortælle hvilke problemer 

vi ser og understrege, at der er brug for en 

helhedsorienteret indsats på tværs af for-

valtninger som inddrager uddannelse, so-

ciale forhold og boligforhold for den enkel-

te. 

De unge har brug for en 
helhedsorienteret indsats, 

der omfatter både 
uddannelse, sociale 

forhold og boligforhold. 
Ligeværd mener der skal 

være én samlende og 
koordinerende 

sagsbehandler i 
kommunen, som 

forældrene og de unge 
skal have dialog med og 

forholde sig til.


