
8 Ligeværd december 2015

De 10 københavnske skoler og uddannelsessteder, som Køben-

havns Kommune anvender til STU forløb, er blevet underlagt en 

regel om maksimalt 15 % fravær. STU’en er rettet til elever som 

har nogle særlige udfordringer at slås med - indlæringsvanskelig-

heder, psykiske vanskeligheder og sociale vanskeligheder, der ger-

ne optræder samlet og desværre alt ofte går hånd i hånd med ri-

sikoen for ensomhed, social angst og isolation.

- Hvad er det man tilbyder med en STU, hvor de unge bliver sat 

i en fraværsramme, som mange ikke kan rumme og opfylde. Det 

er unge med særlige udfordringer og de kan ikke behandles på 

samme måde som andre unge. De kan ikke tilbydes og behandles 

over den samme ramme som unge, der uproblematisk kan gå gen-

nem systemet fagligt, personligt og socialt. Hvad vil man så tilby-

de disse unge, hvis de ikke kan leve op til de krav? Hvor skal de 

”parkeres”, spørger Helle Jensen, mor til 24 årige Christian, der har 

taget en STU på Tagaskolen.

Hørenedsættelse og ordblindhed

Christian havde fra starten af sin tilværelse en svært nedsat hø-

relse, grundet væske i mellemøret og fik ilagt dræn – ad flere om-

gange. Med nedsat hørelse bliver sproget ofte senere udviklet og 

vanskeliggør en alm. indlæringen. Børnehaveklassen blev derfor 

udskudt 1 år.

Det faldt svært for Christian at læse og han tilbragte timer fle-

re om ugen med ekstra læsning på folkeskolens læseklinik. 

Det gjorde ikke hverdagene nemmere for Christian, at han ik-

ke brugte synsfeltet i siderne optimalt og familien gik derfor til syns-

pleje træning hos en Optomitrist i Roskilde, hvor nye trænings pro-

grammer blev lagt. I 8 måneder blev der dagligt trænet 20 minut-

ters synspleje træning i hjemmet. 

- Efter et langt forløb blev han testet og fundet ordblind via 

PPR. Men fra forespørgslen om IT-rygsæk til dens faktiske ankomst 

gik 1 ½ år, fortæller Helle Jensen om Christians historie.

- 8. klasse tog han på Rågelund Efterskole for ordblinde. Det 

var socialt svært for Christian og ikke en ubetinget succes. Var lek-

tierne, som Christian havde svært ved, ikke lavet risikerede man en 

eftersidning om fredagen, hvor alle ellers skulle hjem på weekend. 

Det tog meget lang tid for ham at lave lektierne, men han lykke-

des ham at få taget en danskeksamen.

Derefter forsøgte Christian sig med 10. klasse erhverv på Ler-

gravparkens Skole, men var sygemeldt i et halvt år med social fo-

bi og måtte udgå. Han gentog på ny et år med 10. klasse erhverv 

på Lergravparkens Skole. Herefter et år på produktionsskole hvor 

han prøvede kræfter med IT-linien.

Fraværsprocent på 30

Den store forandring sker da Christian starter i et STU forløb på 

Tagaskolen.

- Christian får en konkret hverdag med udgangspunkt i hans 

niveau og med den støtte og nærvær som de er så gode til på Ta-

gaskolen. Somme tider blev han afhentet, ikke anklagende, men 

med respekt for det menneske som findes bag den social fobi, for-

tæller Helle Jensen

Med støtte tog han 9. Kl. eksamen i engelsk og kom i praktik 

i et dronefirma. Christian har en interesse for IT, og han satte alle 

skolens nye computere op til brug. I dag er han via Væksthuset og 

med støtte fra en mentor i praktik i gartnermiljøet med vedlige-

holdelse af grønne området.

- Christian får angstdæmpende medicin. Det bær Christian et 

stykke af vejen, at han har en god sort humor. Christian ville ikke 

have været, hvor han er i dag uden sit forløb på Tagaskolen. Han 

Har fået hjælp til at håndtere hverdagens opgaver og udfordrin-

ger, forklarer Helle Jensen.

- Uden forståelsen på Tagaskolen var han slet ikke kommet så 

langt. Han havde aldrig gennemført de tre år med en fraværsregel 

på 15 %. På grund af social fobi havde han en fraværsprocent på 

min. 30 %. Tagaskolens personale og Christians tilknyttede studie-

vejleder har været en uvurderlig hjælp i Christians videre vej. De 

ved hvad de har med at gøre, når de unge har ondt i sjælen, siger 

Helle Jensen med en understregning i sin stemmeføring og slutter 

interviewet:

- Det er vigtigt, at Københavns Kommune grundlæggende for-

står, at unge mennesker, som Christian, ikke kan behandles efter 

samme model som andre unge.

Trods medicin kæmper Christian fortsat med sin social fobi og 

bakker ud af nogle aktiviteter. Han har således ikke deltaget i in-

terviewet og ønskede heller ikke sit billede frem i forbindelse med 

artiklen. 

Heldigt at Christian ikke  

var underlagt de regler

Er det rimeligt at underlægge unge, som 
har nogle helt særlige udfordringer, en  
fraværsregel på 15 %. Ligeværd har talt 
med Helle Jensen om hvilken konsekvens  
reglen kunne have fået for hendes søn.
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15 % fravær om måneden
Københavns Kommune indførte den 1. februar nye retnings-

linjer for fravær på STU. Såfremt en elev på STU bliver regi-

streret med mere end 15 % fravær om måneden, skal den 

unges STU-vejleder indkalde den unge og forældrene til en 

fraværssamtale om årsagen til fraværet.

Hvis en elev har en særlig aftale om et mindre timetal på 

grund af særlige forhold skal det fremgå af uddannelsespla-

nen med en beskrivelse af forventningen til udviklingen. Ved 

vedvarende fravær indkaldes den unge og forældrene til en 

første og en anden fraværssamtale, hvor uddannelsesplanen 

kan blive rettet til.

Fortsætter fraværet efter fraværssamtalerne kan den  

unges STU forløb blive sat på pause og i sidste instans blive 

afbrudt.

Ligeværd mener, det er en kerne, at kommunen er opmærk-

som på, at de unge på STU er særligt udfordrede unge med 

vidt forskellige behov, men generelt har de meget dårlige sko-

leerfaringer, indlæringsproblemer, ofte et meget lavt selvværd 

og store problemer i sociale relationer.

Der er som udgangspunkt ikke noget forkert i en fraværs-

politik. Oversete udfordringer kan dukke op og give basis for 

pædagogiske initiativer og udvikling for den enkelte unge. 

Forskellen ligger i tilgangen til og forvaltningen af fraværspo-

litikken.

En meget skematisk og bureaukratisk tilgang kan udløse et 

ødelæggende pres på den unge, der måske lider af for eksem-

pel social fobi, og belaste det fortrolige forhold mellem den un-

ge og den unges vejleder, som er vigtigt. Det vil være en pæda-

gogisk falliterklæring med vidt rækkende konsekvenser, at af-

bryde en STU grundet fravær. Hvor er det de unge så skal gå 

hen?

Der er ikke noget unge med særlige behov hellere vil end 

at have en uddannelse og et efterfølgende job. De er generelt 

pligtopfyldende og loyale. Opmærksomhed på fravær som et 

støttende og udviklende pædagogisk redskab til at åbne for 

nye muligheder og initiativer kan være godt. Det er pointen: 

En fraværspolitik må ikke blive en belastning for institutioner-

nes planlægning og det pædagogiske arbejde, der hver dag 

udføres af dygtige professionelle medarbejdere.

Unge med særlige behov kan ikke behandles som gymna-

sieelever eller erhvervsskoleelever.
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