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STU har de seneste måneder haft høj prio-

ritet i Ligeværds arbejde – gennem hø-

ringssvar, i bladet Ligeværd og som om-

drejningspunkt i nyhedsbreve.

Ligeværds høringssvar pegede på fem 

vigtige punkter, som lovforslaget ikke for-

holdt sig til:

•	 De unges forsørgelse

•	 koordinerende sagsbehandler 

•	 Lige muligheder for at vælge uddan-

nelse

•	 Finansieringen af uddannelsen 

•	 Opfølgning efter STU

Lovforslaget blev på området for forsør-

gelse overhalet indenom af kontant-

hjælpsreformen, der indførte uddannel-

seshjælp. Det betyder, at unge på STU på 

kontanthjælp ikke længere skal bruge af 

deres eventuelle formue. Det er en kon-

kret forbedring, selvom kontanthjælpssy-

stemet efter Ligeværds mening stadig er 

en fejlplacering af unge under uddannel-

se.

Foretræde for udvalget

Ligeværd havde den 21. maj foretræde for 

udvalget og udarbejdede efterfølgende et 

notat til Børne- og Undervisningsudvalget 

i Folketinget, som bad Christine Antorini 

kommentere notatet. Du kan i slutningen 

af artiklen læse korte uddrag af ministe-

rens svar.
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N en vigtig side af Ligeværd:

en aktiv 
politisk medspiller
Det er en af Ligeværds vigtige opgaver at synliggøre unge og forældres vilkår og 
frustrationer i den politiske debat og beslutningsproces. Et godt eksempel på det 
arbejde er revisionen af STU.

Ligeværd er forbavset over nogle af mi-

nisterens svar. Blandt andet med hensyn til 

opfølgning på undervisningens kvalitet og 

elevernes muligheder efter afslutning af 

STU. I det foregående nummer af Ligeværd 

bragte vi historien om Peter. En STU elev, 

der er kommet i klemme mellem to kom-

muner, og derfor har fået brudt den lange 

positive kurve han var inde i. I dette num-

mer er der er kort opfølgning på historien 

om Alex i Sønderborg, som Sønderborg 

Kommune har garanteret en bolig. Den er 

der bare slet ikke, når han er færdig med 

sin STU, og Alex har været nødt til at sige ja 

til en bolig, selvom han hverken kender 

størrelse eller sin kommende husleje. Det 

er ikke i orden.

Peter og Alex er desværre ikke enestå-

ende eksempler.

Ligeværd undrer sig over, at Børne- og 

Undervisningsminister, som vi er sikre på 

har en god portion kærlighed til sit område 

og de unge det hele handler om, ikke med 

kyshånd griber muligheden for at tage ini-

tiativ til opfølgning på de unge, når uddan-

nelsen er afsluttet.

Vi mener også det ligger ”lige til højre-

benet” at følge tråden fra reformerne på 

andre områder op og sikre en koordineren-

de og samlende sagsbehandler. Det vil 

være til stor gavn og hjælp for unge med 

særlige behov og deres forældre. Det vil 

være en aflastning og overskuelighed, som 

de i høj grad har brug for. Ligeværd forstår 

ganske enkelt logikken bag ministerens af-

visning.

Alligevel mener Ligeværd, at der trods 

alt er nogle principielle udmeldinger fra mi-

nisteren, som kan bruges i konkrete sager 

om STU. Både når en STU skal etableres, 

og hvis der efterfølgende er brug for at kla-

ge til Klagenævnet for Specialundervis-

ning.

I sit svar skriver Christine Antorini 

blandt andet:

- at STU i videst muligt omfang skal tilret-

telægges under hensyntagen til den en-

kelte unges kvalifikationer, modenhed og 

interesser

- at der skal lægges betydelig vægt på den 

unges og forældrenes ønsker

- at en konkret STU ikke kan afgøres alene 

ud fra økonomiske begrundelser

- at den unge og forældrene skal have op-

lyst om mulighederne med udgangspunkt 

i den unges særlige forhold

- at den unge og forældre også skal have 

oplyst om mulighederne på tværs af kom-

munegrænser

- at det ofte vil være en fordel at indhente 

flere tilbud, så den unge kan tilbydes at 

vælge mellem flere uddannelsestilbud

Det vil Ligeværd hjælpe de unge og de-

res forældre med at holde kommunerne op 

på. 
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