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Hvis kvaliteten af den såkaldte STU-under-

visning og visitationen til undervisningen  i 

Sønderborg skal måles på antallet af kla-

ger, så kunne Sønderborg Kommune med 

fordel lukke det hele ned og starte forfra 

med at bygge tilbud op til unge, der har 

særlige behov. Naturligvis også en køre-

plan over vejene frem til  de specielle til-

bud.

byrådet i sønderborg 
reagerer på klage-rekord
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Sønderborg Kommune har også i det 

forgangne år sat rekord i antallet af klager 

omkring STU-undervisningen og navnlig 

sagsbehandlingen op til, at de forskellige 

tilbud blev givet til familierne.

- Der er vejledere, der bare tager be-

slutninger uden at tænke dem igennem og 

de lytter slet ikke til de familier, som de har 

med at gøre, siger Jørn Thrane fra Lige-

- Forvaltningen har jo de penge, der skal til, så 
de skal jo bare komme med brugbare løsninger 
og bedre sagsbehandling, så er det på plads, si-
ger Erik Lorenzen.

                     Ligeværd har udviklet et inspirationsmateriale, som
                 henvender sig til undervisere, der arbejder med STU
             uddannelsen.

       Formålet med materialet er, at støtte udviklingen af en
   evaluerings- og dokumentationspraksis i STU undervisningen,
som dels bidrager til at kvalitetssikre målorienteringen i det
   pædagogiske arbejde med den unge, dels vil materialet kunne
      bidrage til at opnå en forbedret platform for dialogen om den
         unges progression på statusmøderne med de kommunale
             myndigheder.

                    Materialet er gratis og kan downloades fra Ligeværds
                        hjemmeside: www.ligevaerd.dk/5154

værd i Sønderborg. For et par år siden sør-

gede han for, at Sønderborg Kommune 

måtte skrive ”Ommer” på de visitationer til 

STU-tilbud, der var lavet for rigtigt mange i 

en hel årgang.

Dengang havde politikere og embeds-

mænd opdaget, at det er billigere at give 

de specielle undervisningstilbud indenfor 

kommunegrænsen end det er at købe 

ydelserne i eksisterende tilbud i andre kom-

muner. Forvaltningen satte det hele i gang 

uden grønt lys fra politikerne.

Men bare et år efter den fadæse lå 

Sønderborg stadig inde med  Danmarksre-

korden i antallet af klager.

- Jeg spurgte i Byrådssalen, om vi har 

sparet for meget på det område og svaret 

var, at det ikke handlede om penge, siger 

Erik Lorenzen, der er valgt ind i Byrådet via 

Fælleslisten.

Pollitikerne agter at følge op på proble-

met og venter at forvaltningen kommer 

med løsningen, der med ét slag får de 

mange klager væk. Ifølge Erik Lorenzen 

kan det ikke være noget større problem.

- Forvaltningen har jo de penge, der 

skal til, så de skal jo bare komme med 

brugbare løsninger og bedre sagsbehand-

ling, så er det på plads, siger Erik Loren-

zen. 


