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Unge får kontanthjælp 
under uddannelse 
Som de eneste i uddannelsessystemet, får studerende på Uddannelse for unge med 
særlige behov ikke en form for studiestøtte. Derfor er mere end hver tredje på 
kontanthjælp. Det er problematisk i forhold til ligestilling og de studerendes øko-
nomiske situation, fastslår rapport. Politikere anerkender problemet, men vil ikke 
garantere en ændring.

KÆRE POLITIKERE.
Hvilken vej vælger I?

STU - Revision

Både Daniel (tv.) og hans far, Erling (th.), håber, at fremtidige STU-studerende ikke skal være på kontanthjælp.
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Daniel Villy Petersen på 21 sidder sammen 

med resten af klassen og lytter til undervi-

seren Trine. Det ligner almindelig klasseun-

dervisning, måske på et af landets gymna-

sier, med tavlen, lokalet og snak når Trine 

stiller spørgsmål. Men det er det ikke.

Daniel har Asperger, og det har nogle 

af de andre elever også. Fælles for dem alle 

er, at de ikke kan klare en almindelig ud-

dannelse.

Den særligt tilrettelagte ungdomsud-

dannelse for unge med særlige behov 

(STU) har ingen uddannelsesstøtte.  Derfor 

er Daniel og de fleste af de andre elever i 

klassen på kontanthjælp. Det har blandt 

andet kostet Daniel 30.000 kr.

Da uddannelsen startede i 2007, troe-

de politikerne, at størstedelen af de STU-

studerende ville være på, eller få tildelt før-

tidspension. Derfor valgte de, at STU ikke 

skulle have en uddannelsesydelse.

Officielle tal fra Børne-og Undervis-

ningsministeriet viser dog, at hver tredje af 

landets ca. 5000 STU-studerende, ligesom 

Daniel, er på kontanthjælp. 

Det er et ligestillingsproblem og et øko-

nomisk problem for de STU-studerende. 

Derfor bør der laves en ydelse til uddannel-

sen, konkluderer en evalueringsrapport af 

STU, fra november 2011.

Rapporten bakkes op af Ligeværd.

 

Politisk fejlvurdering

Da loven om STU-uddannelsen blev vedta-

get i 2007, vurderede politikerne, at elever-

ne primært ville være udviklingshæmmede 

på førtidspension. Men fordi målgruppen, 

unge med særlige behov, er så uklar, er STU 

endt med at favne bredere end forventet.

Det mener Niels Rosendal Jensen, der 

er forsker på Institut for Pædagogik og Ud-

dannelse, og medforfatter på evaluerings-

rapporten af STU fra november 2011, 

- STU var en mulighed for uddannelse til 

handicappede unge, der førhen ikke havde 

nogle uddannelsesmuligheder. Men ud-

dannelsen er i dag også endt som en kasse, 

hvor kommunerne og staten placerer 

unge, som de ikke ved, hvor de ellers skal 

placere, siger han. 

Tal fra Børne- og Undervisningsministe-

riet viser, at hver tredje STU-studerende er 

på førtidspension, og ligeså mange er på 

kontanthjælp. Resten svæver rundt i kom-

munernes øvrige forsørgelsestilbud som 

for eksempel revalidering, eller må leve af 

opsparinger og forældreforsørgelse.

Kontanthjælpen presser pengepungen 

Det har ofte økonomiske konsekvenser for 

de STU-studerende, at de henvises til kon-

tanthjælp i stedet for eksempelvis SU.  

En kontanthjælpsmodtager må ikke have 

en formue på mere end 10.000 kr., og 

denne regel rammer ofte de STU-studeren-

de hårdt, fortæller flere af landets uddan-

nelsesvejledere.

- De studerende bliver nødt til at bruge 

deres opsparing eller arv op, før de kan få 

kontanthjælp. Det betyder, at det er svæ-

rere for dem at etablere sig. De har altså et 

dårligere udgangspunkt end mange andre 

studerende, siger Magda Nielsen, der er 

uddannelsesvejleder i Roskilde.

Reglerne betyder også, at STU-stude-

rende går glip af flere økonomiske fordele, 

der er for andre studerende. F.eks. fremgår 

det af evalueringen, at eleverne på STU 

ikke kan få økonomisk studiestøtte til of-

fentlig transport, og transport til og fra ud-

dannelsesstedet.

 

Psykisk belastning

Kontanthjælp klinger heller ikke med ud-

dannelse i mange af de STU-studerendes 

ører. De føler sig tit placeret forkert. Det er 

svært for dem at forstå, hvorfor de skal 

være anderledes stillet end andre studeren-

de.  

- Vores studerende forholder sig meget 

til det, at de er på kontanthjælp. De ved 

godt, at det ikke er lige så fint som at være 

på SU, siger Anja Majbritt Brygmann, der 

er skoleleder af STU-skolen Casa Blanca i 

Valby.

- De siger tit: Jamen det er jo ikke no-

gen rigtig uddannelse, når jeg er på kon-

tanthjælp. Så for dem betyder det rigtig 

meget i forhold til, hvordan de oplever sig 

selv og værdien af deres uddannelse, fort-

sætter hun.

Daniel Pedersen, der nu er i gang med 

tredje og sidste år af sin STU, tænker ofte 

over, at det er mærkeligt, at han er på kon-

tanthjælp, når han uddanner sig.

- Jeg er flov over at være på kontant-

hjælp. Jeg føler mig forlegen. Når jeg tæn-

ker på kontanthjælp, tænker jeg på folk, 

der ikke kan klare sig helt så godt, enten 

psykisk eller fysisk. Det føles forkert, siger 

han.

Kontanthjælpsreglernes negative på-

virkning af trivslen og selvforståelsen hos 

de STU-studerende, var også noget, Niels 

Rosendal Jensen var med til at konkludere i 

evalueringsrapporten af uddannelsen. For 

eksempel når eleverne hver tredje måned 

skal vise kommunen, at de står til rådighed 

for arbejdsmarkedet, selvom de er under 

uddannelse,

- De er konstant under kontrol, og det 

er selvfølgelig enormt belastende for dem. 

Desuden er der problemet omkring status. 

En SU ville løfte deres selvopfattelse, så de 

føler, at de er ligesom andre, der uddanner 

sig.

 

Lovrevision bør ligestille

Til foråret skal loven om STU tages op til re-

vision i folketinget. 

Jørn Lehmann, formand for Ligeværd, 

mener, at det her er nødvendigt at ligestille 

STU med andre ungdomsuddannelser.

- Politikerne har lavet en uddannelse, 

der ikke er ligestillet med landets andre 

ungdomsuddannelser, fordi den som den 

eneste ikke har en uddannelsesstøtte. 

Hvorfor skal de unge mennesker på STU 

udsættes for det her, når andre studerende 

ikke skal? Det er et spørgsmål om, at alle 

unge studerende bliver behandlet ligevær-

digt, siger han.

Selvom STU ikke har en støtteordning 

tæller den med i Børne- og Undervisnings-

ministeriets statistikker over hvor mange 

unge, der tager en ungdomsuddannelse. 

Det betyder, at den er med til at nå regerin-

gens mål om, at 95 % af en ungdomsår-

gang skal gennemføre en uddannelse i 

2015.

Forsker Niels Rosendal Jensen er derfor 
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også enig i, at der skal findes en ny 

løsning på forsørgelsen.

- Alle andre ungdomsuddannelser 

får en form for uddannelsesydelse. Hvis man vil betegne STU 

som en ungdomsuddannelse, skal det selvfølgelig også gæl-

de her. Det er den enkleste måde at få ligestillet STU’en med 

andre uddannelser, siger han.

 

Politikere: Vi kan ikke garantere ændringer

Hos Venstre anerkender børne- og undervisningsordfører, Pe-

ter Juel Jensen, at der er et problem med forsørgelsen for de 

STU-studerende. Men han vil ikke komme med konkrete løs-

ningsforslag på nuværende tidspunkt.

- I Venstre synes vi ikke, at studerende skal være på kon-

tanthjælp. Vi mener, at der er behov for et andet forsørgel-

sesgrundlag, men vi skal sikre os, at det, vi laver, virker, og at 

vi kan finansiere det, siger han.

Socialdemokratiet anerkender også problemet. Børne- 

og undervisningsordfører, Troels Ravn, vil dog ikke garantere 

en ændring, når loven skal revideres i 2013.

- Jeg kan godt forstå, hvis man føler sig diskrimineret 

som STU-studerende. Jeg vil personligt kæmpe for, at forsør-

gelsen skal ændres, men jeg har også en finansminister og 

en undervisningsminister, som jeg skal diskutere det med. 

Og jeg kan ikke garantere, hvad der kommer ud af det, siger 

han.

Børne- og Undervisningsminister, Christine Antorini, har 

ikke ønsket at medvirke i artiklen, men henviser til et hørings-

svar om STU fra april 2012, hvor der står, at der endnu ikke er 

taget stilling til det konkrete indhold i den kommende lovre-

vision.

 

Mere afhængig af det offentlige

Til sommer er Daniel færdig med sin STU. Han er glad for ud-

dannelsen og de kompetencer, den har givet ham. Med 

Asparger havde han ikke mange andre uddannelsesmulighe-

der.

Men kontanthjælpen er årsag til en følelse af ikke at være 

ligesom andre studerende, og reglerne har kostet ham 

30.000 kr. af hans børneopsparing. Det går Daniels far, Er-

ling, på.

- Jeg troede, at vi havde gjort det skide smart, ved at sæt-

te 200 kr. ind om måneden på en konto. Så Daniel havde 

nogle penge til bolig og lidt møbler, men det gik jo i vasken.

Det var ikke det, vi havde tænkt. Vi ville gerne have, at 

Daniel var mindre afhængig af det offentlige. Det var jo ikke 

penge, der var sat til side til fest, siger han. 

KURSUS: 
Psykiske problemer 
må ikke være 
en hindring for læring

Sæt ✘ i kalenderen 
mandag den 27. maj 2013kl. 10-16

Sted: Havredal gl. Skole Ulvedalsvej 32 Havredal 7470 Karup.
Pris: kursus gratis. Fortæring 100,00 kr.
Dagens program vil være en vekslen imellem oplæg, undervis-
ning, praktiske øvelser og refleksioner.

Havredal gl. Skole afholder nu det længe ventede og lovede 
kursus vedr. unge med psykisk sårbarhed.
Var du deltager i vores workshop på Ligeværds Årskonference 
på Vingstedcenteret i november eller på forårstræf for uddan-
nelsessteder fra Jysk Børneforsorg/Fredehjem på Stoholm Van-
drehjem her i februar, så har du fået en forsmag. Nu kan du så 
komme på kursus og få undervisning og selv afprøve det mate-
riale, som er udviklet i vores satspuljeprojekt over de sidste 4 år.
Har du slet ikke hørt noget, så er du selvfølgelig meget velkom-
men til at deltage alligevel. Kurset kræver ikke forudgående 
kendskab.
Udgangspunktet er Havredal gl. Skoles Satspuljestøttede pro-
jekt: ”Unge med særlige behov og psykiske problemer”, der af-
sluttes maj 2013.

Havredal gl. Skoles leder – Kirsten Fabian siger: ”Som mange-
årig leder af skolen har jeg ofte oplevet, at vi i løbet af et ud-
dannelsesforløb med en ung oplever vanskeligheder ud over de 
indlæringsmæssige, som vi må forholde os til, og forsøge at 
takle og afhjælpe. Det kan være psykiske vanskeligheder. Disse 
vanskeligheder har for nogle unge været så voldsomme, at det 
har gjort det svært for dem at modtage indlæring og dermed få 
udnyttet deres potentiale. Der skal kunne gribes ind langt tidli-
gere. Psykiske problemer må ikke være en hindring for læring. 
I projektet er der udviklet en interviewguide og et inspirations-
hæfte som bliver præsenteret på kurset. Interviewguiden og in-
spirationshæftet er udviklet af: Mette Ellermann - specialist i 
neuropsykologi, privatpraktiserende psykolog og Lene Broe, 
cand.psych. indehaver af KRAP og privatpraktiserende psykolog 
i samarbejde med Havredal gl. Skoles medarbejdere. Alle vil 
være til stede på dagen og tage del i kurset.

Materialet vil efterfølgende kunne købes på kurset.
Tilmelding: på mail til Havredal gl. Skole til kirsten@hgs.dk se-
nest fredag den 17. maj. Detaljeret program følger i ugen før 
kurset.


