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Det mest bemærkelsesværdige, i forslaget 

til en ny lov om Særligt Tilrettelagt Ung-

domsuddannelse, er dét der ikke nævnt. 

Der står intet om de unges forsørgelse og 

finansieringen af uddannelsen. Netop de 

punkter er de mest alvorlige og åbenlyst 

urimelige forhold ved den nuværende lov-

givning.

På trods af at STU er en ordinær ung-

domsuddannelse, er eleverne henvist til at 

leve af kontanthjælp og bruge deres evt. 

opsparede midler eller af pension. Det by-

der samfundet ingen andre studerende.

Den kommunale finansiering af STU er 

det vIgtIgste

et stort problem, fordi kvaliteten og ud-

buddet af muligheder af den grund svinger 

fra kommune til kommune. Det betyder, at 

de unge ikke går på én ungdomsuddannel-

se men på 98 alt efter hvilken kommune de 

bor i.

Ændringerne i forslaget. 

1.  Nu skal kommunen indover 2 gange. 

Først skal de afgøre om de unge er i 

målgruppen, derefter godkende ud-

dannelsesplanen. (Før 1 gang)

2.  Det obligatoriske afklaringsforløb på op 

til 12 uger er nu gjort frivilligt
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3.  Andelen af praktik var før højst 280 ti-

mer. Nu er det op til kommunalbestyrel-

sen, at bestemme efter indstilling fra 

UU og i samråd med forældrene og de 

unge.

4.  Kommunalbestyrelsen kan afbryde de 

unges uddannelse, hvis de ikke passer 

den. (ny paragraf)

5.  Kommunalbestyrelsen kan træffe afgø-

relse om halv- eller helårlige optag - før 

løbende.

6.  Alderskravet på de 25 år kan i særlige 

tilfælde fraviges.

Herudover forslås kommunalbestyrelsen 

tillagt kompetence til i særlige tilfælde 

som f.eks. ved barsel og længerevarende 

sygdom at kunne dispensere fra reglen 

om, at anmodning om genoptagelse af 

uddannelsen skal ske inden det fyldte 25. 

år.

7.  Kommunerne får ikke længere refusi-

on, når STU bliver givet via LAB loven 

(Loven om aktiv beskæftigelsesindsats).

Hidtil har kommunerne fuldt lovligt, men 

mod hensigten, opnå dobbeltfinansiering 

for elever på ungdomsuddannelsen, der er 

på kontanthjælp og revalidering. Det 

skønnes, at den gruppe udgør ca. 45 pct. 

af eleverne, og at målgruppen har været 

støt stigende over årene.

Forslaget til revision af loven om STU med 

Undervisningsministeriets bemærkninger 

til ændringer kan læses på Ligeværds 

hjemmeside: www.ligevaerd.dk

Ligeværd arbejder på et høringssvar 

som ligeledes vil kunne ses på Ligeværds 

hjemmeside. 
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Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse er til revision.
Det er nu, I kan rette op på åbenlyse urimeligheder.
Spørgsmålet er blot, om I fortsætter ad den nuværende
vej eller vælger ligeværd for unge med særlige behov?
Tænk jer godt om. Jeres valg er afgørende for de unge.


