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Ligeværd og LEV havde sat STU på dags-

ordenen og spurgte Kommunernes Lands-

forening og landspolitikerne, hvad de vil 

med STU’en. I panelet sad Jakob Sølvhøj, 

Enhedslisten, Jens Henrik Thulesen Dahl, 

STU 
– har den en GOD fremtid?

Ligeværd tror på samarbejdets kraft, og som noget 
nyt havde vi inviteret venner og samarbejdspartnere 
ind til events i teltet. Fredag lagde vi hårdt fra land 
med en debat om STU – STU-har den en fremtid?
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d DF, Kristine Wiberg Plougsgaard, KL, og 

Anni Sørensen, LEV. Esben Kullberg, sekre-

tariatschef i Ligeværd, ledte debatten. 

- I forhold til retskravet så har vi i KL 

meldt ud, at vi gerne så en opblødning i 

forhold til, hvad det er, de skal have krav til. 

Hvad det er, de skal videre til. Retskravet er 

ikke bare et mål i sig selv. Vi vil gerne arbej-

de på, at der er en overgang til noget an-

det, sagde Katrine Wiberg Plougsgaard.

I den forbindelse vil KL gerne koble STU 

til forberedende grunduddannelse, som re-

geringen foreslår finansieret og forvaltet i 

kommunerne.

Retskravet til en STU er helt afgørende 

at få bevaret for de i dag 21 organisationer 

der er med i STU Alliancen, som Ligeværd 

har taget initiativ til at få etableret.

Fakta
Kristian Thulesen Dahl blev på en 

scenekant andetsteds på Folkemø-

det spurgt om Forberedende Grund-

uddannelse.

- Alle unge har krav på at få et 

ordentligt tilbud. Der vurderer vi, at 

den nemmeste vej at nå det, er at 

have et statsligt selveje og så sikre 

en struktur i forhold til betalingen 

til de enkelte tilbud, som gør at kom-

munen altid vælger ud fra det fag-

lige hos den enkelte unge, svarede 

han.

Efter debatten fortsatte den livlige snak om fremtidens STU



7Ligeværd august 2017

- Forskelligheden der er fra kommune 

til kommune er noget værre bras, og den 

viser store forskelle på, hvad kommunerne 

vil investere i det her. Jo, vi skal have stor 

forskellighed i forhold til den enkelte unge, 

fordi deres behov er så forskellige. Til gen-

gæld skal der være ensartethed i de ram-

mer og betingelser der er, og derfor mener 

vi ubetinget, at der skal være en statslig sty-

ring og finansiering af STU, forklarede Ja-

kob Sølvhøj, EL, og tilføjede:

- Vi har stærkt fokus på, at der skal væ-

re et retskrav.

- Jeg er glad for, at vi får en evaluering 

nu. Meget går godt, men der er også rig-

tig meget, der ikke går så godt. Der er for-

skelligheder der ikke burde være, og jeg er 

bekymret over den særligt tilrettelagte del. 

En STU kan jo handle om alt fra at der er et 

uddannelsesperspektiv til et perspektiv om 

et bedre liv. Jeg mener der behov for en 

kvalitetsstyring, vurderede Jens Henrik Thu-

lesen Dahl, DF.

- På de her områder har vi et godt sam-

arbejde med Dansk Folkeparti. Jeg tror på 

et bredt samarbejde, men spørgsmålet er 

selvfølgelig hvor langt det rækker, når vi 

kommer til pengene, sagde Jakob Sølvhøj.

- Når vi kommer til pengene, når det er 

gået som det er gået, ligger det jo i kroner-

ne, fordi man har mulighed for at priorite-

re. Så spørgsmålet er, hvordan sikrer man, 

at man også får det tilbud man gerne vil 

have, replicerede Jens Henrik Thulesen Dahl 

og tilføjede:

- Jeg vil skele til hvad vi bliver enige om 

på det ene område, hvad vi tror kan lade 

sig gøre der, kan måske også tilrettes og la-

de sig gøre på det andet.

Jens Henrik Thulesen Dahls åbnede med 

ordene om at skele til løsningen for forbe-

redende grunduddannelse døren på klem 

til også at diskutere STU’s finansiering.

- Vi hørte desværre, at KL stadig insiste-

rer på, at der er nogle unge som ikke skal 

have et retskrav, men vi hørte også lands-

politikerne være optaget af kvalitet og væ-

re optaget af at sikre en ensartethed. Vi er 

en række organisationer, der arbejder sam-

men i STU Alliancen, og det er den rigtige 

måde at arbejde på. Jeg håber vi også kan 

skabe flere alliancer på andre områder. Må-

ske kan vi også, som Esben Kullberg lagde 

op til, få de politiske partier til at skabe en 

alliance om STU og sikre et fælles fokus. 

Anni Sørensen, LEV, Jakob Sølvhøj, Enhedslisten, Kristine Wiberg Plougsgaard, KL, og Jens Henrik Thulesen Dahl, DF


