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STU trænger
til en gevaldig opstramning

Intentionerne bag STU er måske fine og ædle nok, men praksis viser 
store problemer med finansiering, forsørgelse, visitation og overgange efter STU. 

Unge med særlige behov bliver ikke behandlet ligeværdigt med andre unge. 
Ligeværd har på den baggrund henvendt sig til partiernes uddannelsesordførere.
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Ligeværd modtager en del henvendelser fra 

unge og deres forældre om udfordringer i 

forhold til at få et passende STU forløb. Det 

er Ligeværds opfattelse, at udfordringerne 

ofte er forbundet med finansieringen af 

STU-uddannelsen.

FINANSIERINGEN

Det er i dag vanskeligt at få området til at 

hænge sammen pga. de vidt forskellige lov-

givninger, der bliver anvendt og overlapper 

hinanden. Lovens intention er iflg. ministe-

riets vejledning at kommunerne skal sikre 

sammenhæng mellem den lovgivning og 

de støttemuligheder denne målgruppe ydes 

støtte efter.

Det overordnede problem er, at mange 

kommuner lægger visitationen samme sted 

som budgetansvaret, og det medfører at 

økonomiske overvejelser spille afgørende 

ind i anvisningen af uddannelsesforløb. 

Ligeværd anbefaler, for at sikre at unge med 

særlige behov kan vælge et uddannelses-

forløb svarende til deres interesser, evner og 

fremtidsmuligheder, skal det sikres at øko-

nomien ikke sættes før den unges behov. 

Dette kan evt. gøres ved et statsligt taxa-

meter, eller at kommunerne får fuld og di-

rekte refusion af udgifterne til de enkelte 

STU-forløb.

FORSØRGELSESGRUNDLAG

Der er ikke defineret et forsørgelsesgrund-

lag i lovgivningen omkring STU. Ligeværd 

savner en mere ensartet forvaltning af lov-

givningen omkring forsørgelsesgrundlag for 

elever på STU-uddannelsen. En fast uddan-

nelsesydelse svarende til SU vil betyde lige-

værdighed i forhold til andre unge på ung-

domsuddannelse.

Ligeværd anbefaler derfor, at elever på STU 

får tildelt en uddannelsesydelse på samme 

vilkår som andre studerende på en ung-

domsuddannelse. Således vil det også væ-

re med til at sikre lovens intention om at 

stille unge på STU lige med unge på andre 

ungdomsuddannelser.

VISITATION OG TILBUD

I lovgrundlaget for STU er der ikke taget stil-

ling til arbejdet med målgruppevurdering 

og visitation. Praksis i visitationsprocessen 

er særdeles uensartet i kommunerne. Lige-

værd opfordrer til at skabe ensartede ret-

ningslinjer og rammer for visitationen og 

skabe større lighed for unge i de forskellige 

kommuner. Kommunerne anvender i sti-

gende grad egne tilbud uden hensyntagen 

til den unges udfordringer og behov. Det er 

ofte i strid med ministeriets vejledning til lo-

vens §1 ”STU er …. Ikke et ensartet under-

visningstilbud…”. Ligeværd opleves en ten-

dens til, at den unge blot tildeles uddannel-

sesdelen og ikke får tilknyttet ophold efter 

serviceloven, fx en botræningsdel. 

Ligeværd anbefaler, at unge med særlige 

udfordringer kan vælge deres uddannelse 

ud fra en bred vifte af STU uddannelser. Vi 

anbefaler desuden, at de har reel mulighed 

for uddannelsesforløb, der på tilstrækkelig 

vis støtter dem i at arbejde med deres so-

ciale, misbrugsmæssige eller andre udfor-

dringer, evt. gennem brug af servicelovens 

muligheder for tildeling af ophold og bo-

træning.

OVERGANGE OG TIDEN EFTER STU

Ligeværd oplever, at gruppen af unge med 

særlige behov spænder fra unge uden rea-

listisk mulighed for at komme i beskæfti-

gelse, som med den rette støtte vil kunne 

varetage et fleksjob i en virksomhed. I en 

registerbaseret analyse som Ligeværd har 

fået udarbejdet, viser det sig at kun ca. 16% 

af en STU årgang er i beskæftigelse eller or-

dinær uddannelse op til 21 måneder efter 

afsluttet STU. Det er derfor afgørende med 

bedre overgangsforløb, så de unge er for-

ankret i enten et godt samværstilbud, ud-

dannelse eller beskæftigelse og egen bolig. 

Dele af dette arbejde består i at udvikle mo-

deller for vidensbaserede og beskæftigel-

sesrettede uddannelsesforløb, som kan ska-

be sammenhæng i indsatsen.

Ligeværd anbefaler, at der startes et udvik-

lings- og lovforberedende arbejde, der kan 

munde ud i en egentlig lovgivning om be-

skæftigelsesrettede uddannelsesforløb, sær-

ligt målrettet unge med særlige behov. Vi 

anbefaler desuden at den nødvendige vi-

den om unge med kognitive handicap ind-

går i udviklingen af ressourceforløb. Det kan 

kun gøres ved i højere grad at samarbejde 

med uddannelsesstederne om den beskæf-

tigelsesindsats, der skal efterfølge STU-for-

løbet.

LIGE MULIGHEDER I UDDANNELSE

STU-elever stilles ringere end andre unge på 

en række områder. Der er dermed tvivlsomt 

om lovens intention, om at unge med sær-

lige behov skal stilles lige med andre unge, 

bliver udlevet, og om handicapkonventio-

nens bestemmelser om ligeværdighed over-

holdes. Ud over ovenstående kan som ek-

sempel nævnes, at unge på STU ikke har 

mulighed for at få udstedt et studiekort og 

opnå de rabatter og tilskud der er knyttet 

dertil.

Ligeværd ønsker, at politikerne sikrer ud-

dannelsesforløb og valgmuligheder, der stil-

ler unge med særlige behov lige med andre 

unge. Ligeværd oplever at de i dag stilles 

væsentlig ringere på mange områder. Den 

gruppe af unge med særlige behov, som Li-

geværd har stort kendskab til, er motivere-

de og parate til at bidrage, hvis de får de 

rette betingelser og ikke forhindres i udvik-

lings- og udfoldelsesmuligheder, der kan 

gøre dem til et samfundsmæssigt aktiv. 

Kristian Bank Møller er nu på et meningsfuldt STU forløb på Havredal Praktiske Uddannelser. Men 
Kristian og hans mor, Birthe, skulle først gennem 1 års kamp med kommunen, før det lykkedes. Det 
er ikke rimeligt, og deres eksempel er ikke enestående.


