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TekST og FoTo: Konsulent Jens thygesen

Foreningsfællesskabet Ligeværd samarbej-

dede i år med UV-Data om træffet, som 

efterhånden er blevet en tradition for man-

ge UU-vejledere, STU-udbydere og andre 

med interesse for området.

- Det var et godt STU træf, men nogle 

gode og inspirerende oplæg, bedømmer 

en af deltagerne i STU Træf 2017, Lene Skov-

gaard fra UU Odense.

- Det var dejligt, at der var god tid og 

Et veloverstået 

STU-Træf 2017
med 210 deltager nåede et succesrigt STu Træf 2017 
godt over sidste års deltagerantal

mulighed for at netværke og skabe nye kon-

takter. Jeg synes, jeg fik noget konkret med 

hjem, jeg kan bruge i mit arbejde. Det var 

godt at blive opdateret på ny lovgivning, og 

der var nogle gode workshops. Jeg ville ger-

ne have haft mulighed for at vælge mere 

end en workshop, men det er selvfølgelig 

også et spørgsmål om tid. Hvis jeg får mu-

lighed for det, vil jeg bestemt ikke afvise at 

deltage på STU Træf næste år.

Lene Skovgaards kollega Kasper Bøg 

Metzarof, UU Odense, ligger på linje med 

hendes vurdering. Dog var han skuffet over 

den workshop han deltog i.

- Jeg savnede tid til at spørge ordent-

ligt ind, forklarer han og fortsætter:

- Men det er kun det ene punkt. Ellers 

var det en god og inspirerende dag. Det var 

rart at blive opdateret på nogle de tvivls-

spørgsmål, man måske kan sidde med i 
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hverdagen. Tiden var rigtig godt brugt på 

STU Træf, og får jeg mulighed for det, vil 

jeg deltage igen. Næste gang vil der jo og-

så være nyt at diskutere fra udspillet om 

Forberedende grunduddannelse og den 

kommende evaluering af STU.

Dagen blev indledt af Henriette Nielsen, 

fuldmægtig i undervisningsministeriet, som 

gav et rids over STU-ens første 10 år. En 

egentlig lovrevision er det ikke blevet til 

igennem årene. Derimod er der kommet en 

række bekendtgørelse i tilknytning til loven. 

Hvorvidt det bliver til en lovrevision i den 

nærmeste fremtid turde Henriette Nielsen 

ikke spå om. Foreløbig evalueres loven.

Der er mange holdninger og meninger 

om STU-en viste dagens næste indlæg. Her 

var 5 personer med hver deres arbejdsfelt i 

STU-en sat stævne for at drøfte status på 

området og ikke mindst give deres bud på 

fremtiden for uddannelsen for unge med 

særlige behov. 

I panelet sad fra den praktiske hverdag, 

der hvor STU-en udfolder sig, Niels Kirk for-

stander på Fenskær efterskole. Fra en kom-

munal vejledningsvinkel Marie Thodberg, 

leder af UU-Aarhus, til at repræsentere det 

social område, som mange STU-elever og-

så er i berøring med i forbindelse med i de-

res STU. Socialfaglig konsulent Henrik Ege-

lund Nielsen, Socialrådgiverforeningen, og 

Trine Rosenbæk,UU-Danmark, kunne bely-

se uddannelsen ud fra et overordnet vejled-

ningsperspektiv. Endelig sad Preben Siers-

bæk, uddannelsesrådgiver som kender STU-

en helt tilbage fra dens fødsel i 2007, også 

i panelet.

Igen i år var der ønske om en række work-

shops. Den ene workshop stod Helle Kjær-

gaard, UV-Data, for med en præsentation 

af STU-Web, som er et webbaseret special-

vejlednings modul, hvor den nye uddannel-

sesplan er at finde, og som kan bruges i sam-

arbejdet mellem UU og uddannelsessted.

I den næste workshop præsenterede 

Mette Davidsen Ligeværds app DIGISAFE, 

som er et læringsredskab til unge med sær-

lige behov i brugen af NemID, e-handel, E-

boks og sociale medier. 

I den mere tunge ende havde vi fornø-

jelsen af jurist Jannie Dyring. Hun kom med 

et skarpt og præcist overblik over lovgivnin-

gen, som STU-en knytter sig op til herun-

der opholds-, handle- og refusionskommu-

neforpligtigelser.  

Et bredt og spændende program blev 

rundet af med et foredrag af Rune Strøm om 

kommunikation. Rune formåede at ryste vo-

res ”indre Cola”, som han udtrykker det. Et 

medrivende foredrag hvor Rune tog os med 

helt ind i hans eget maskinrum og gav alle 

noget godt at gå hjem på og med. 


