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n En gennemgang af hjemmesiderne for cen-

trene, som egentligt blev iværksat med et 

andet formål, efterlod konsulent i Ligeværd 

Jens Thygesen med forbavselse.

Hjemmesiderne viste sig at være at væ-

re en broget affære fra de gode løsninger, 

hvor de unge bliver guidet godt, til andre 

UU hjemmesider 
er en broget affære

Det er en opgave med særligt fokus for Ungdommens Uddannelsesvej-
ledning at vejlede unge med særlige behov. Ikke mindst i det lys er det 

overraskende, at en gennemgang af de forskellige hjemmesider for 
UU-centrene viser, at STU og unge med særlige behov alt for ofte er en 

overset målgruppe på hjemmesiderne.

hjemmesider, og det var flertallet af sider-

ne, hvor de unge vil være aldeles fortabt.

- Det er overraskende. Blandt andet for-

di UU har en særlig vejledningspligt over-

for unge med særlige behov, som man ik-

ke kan forudsætte kan finde rundt på en 

hjemmeside på samme måde som andre 

unge. Så jeg synes en del UU centre har et 

moralsk problem på kanten af deres vejled-

ningspligt. Hjemmesiden er en vigtig ind-

gangsdør til vejledningen af de unge, for-

tæller Jens Thygesen.

Generelt set er problemer med hjem-

mesiderne, at de guider de unge alt for dår-

På UU Skives hjemmeside er unge med særlige behov fremhævet, 
så de unge ikke er i tvivl om, hvor de skal klikke sig videre.
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ligt og i nogle tilfælde slet ikke eller kun til 

en lovgivningstekst, de unge ikke kan bru-

ge til noget. Det er kun på et fåtal af hjem-

mesider, hvor Særligt Tilrettelagt Ungdoms-

uddannelse (STU) fremstår klart og tydeligt, 

som den ungdomsuddannelse det er. I an-

dre tilfælde henvises på hjemmesiden kun 

til kommunale STU-tilbud. I et tilfælde ro-

der hjemmesiden tilbudsportalen ind i STU, 

men Tilbudsportalen.dk har ikke noget med 

STU at gøre. I andre tilfælde får man end 

ikke megen hjælp ved at skrive STU eller 

unge med særlige behov i søgefeltet.

Der er også gode eksempler på at løse 

indgangen til vejledning på hjemmesiden. 

Her fremstår eksempelvis UU Skive som et 

meget fint eksempel.

- UU Skive highlighter unge med særli-

ge behov på forsiden, så de ikke er i tvivl 

om, hvor de skal ind og læse om STU. Der-

fra kommer de videre til sider, der præsen-

terer STU, forskellige udbydere – både kom-

munale og andre udbydere – og forklarer 

de unge, hvordan de kan komme i gang og 

De unge bliver vejledt i om de kan få uddannelsen, hvordan 
de kommer videre og om uddannelsens indhold. 

en tydelig henvisning til en vejleder. Det er 

en rigtig god løsning på hjemmesiden, vur-

derer Jens Thygesen.

- De har forstået, at det ikke nytter at 

præsentere denne målgruppe for lovtekst, 

som alle vi andre i øvrigt også vil gå ”dø-

de” i, og de forsøger virkelig at guide de 

unge.

Men der altså langt mellem ”snapsene” 

og store moralske problemer på nogle af 

hjemmesiderne.

- Det er et kæmpe problem, at mange 

åbenbart ikke har forstået hvilket behov 

målgruppen har for at blive vejledt tydeligt 

og indlysende videre på en hjemmeside i et 

sprog de forstår, understreger jens Thyge-

sen.

- Det er desværre også udtalt, at mang-

foldigheden på STU ikke fremgår af hjem-

mesiderne, fordi man fremhæver kommu-

nale tilbud og ikke nævner de private ud-

bydere. Det er uheldigt, fordi UU skal væ-

re institutionsuafhængige. Det skaber for-

virring, når Tilbudsportalen bliver bragt ind 

i billedet omkring STU. Tilbudsportalen 

gælder for socialpædagogiske tilbud, og 

her arbejder man med udviklingsplaner. 

STU er et undervisningstilbud, en ungdoms-

uddannelse, og her arbejder man med ud-

dannelsesplaner, siger han videre og fort-

sætter.

- Jeg synes, det er bekymrende, at hjem-

mesiderne er af en så svingende kvalitet fra 

det virkeligt gode til ren katastrofe. Også i 

lyset af, at der har været meget fokus på 

ministeriets side på, at institutionernes hjem-

mesider er korrekte og forståelige med ty-

delighed om tilbud, institutionens værdier 

og resultater. Det burde også gælde for UU, 

at de er tydelige og forståelige i forhold til 

målgruppen af unge med særlige behov, 

siger Jens Thygesen og slutter:

- Uagtet at man ikke forventer, at alle 

unge med særlige behov benytter sig af 

hjemmesiden fra UU, så skal det være ud-

gangspunktet, at de bliver guidet og vej-

ledt videre på en god måde fra hjemmesi-

derne. 

De unge får hjælp til hvad en STU er og på UU Skives hjemmeside fremgår alle 
udbydere, såvel kommunale som andre tilbud. På siden er der også tydelige 
henvisninger til kontakter de kan henvende sig til.


