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- Der er mange kræfter i gang. Og nogle 

er rigtig stærke, siger Conrad Andreasen, 

næstformand i foreningsfællesskabet Lige-

værd, og langt fra alle har de unges be-

hov, som det vigtigste perspektiv. Vi har 

villet samle en række organisationer, fordi 

der er behov for, at vi nu rykker sammen 

og finder fælles fodslag for at sikre de un-

ge nogle ordentlige vilkår for ungdomsud-

dannelse.

I år er det tiåret for starten af uddan-

nelsen, og som partierne bag uddannelsen 

har besluttet, skal det fejres med en evalu-

ering af uddannelsen og de unges udbyt-

te. I den forbindelse rører mange interes-

senter på sig. Politisk skal man i gang med 

drøftelser og forhandlinger om, hvordan 

STU’en skal rettes til. Ekspertgruppen med 

Stefan Hermann i spidsen har i første om-

gang holdt STU uden for anbefalingerne 

om det forberedende uddannelsestilbud, 

men KL’s udspil, som kom et par uger in-

den ekspertgruppens anbefalinger, vidner 

om, at man i kommunale sammenhænge 

ikke er helt enige i den sondring. Her ser 

man tilsyneladende STU som et forbereden-

de uddannelsestilbud.

Mange af organisationerne har ikke sid-

det sammen tidligere og drøftet uddannel-

sesforholdene for unge med særlige behov, 

så det er et nybrud, at så bred en vifte af 

organisationer nu går sammen for at sikre 

det rigtige perspektiv på de kommende po-

litiske forhandlinger.

- Vi sover med støvlerne på, siger Mo-

gens Wiederholt og refererer til, at man i 

organisationer om STu:

Vi sover med støvlerne på
Et ny spændende initiativ, der vil sætte unge med særlige behov øverst på 
dagsordenen i debatten om STU, har set dagens lys. Den 26. april inviterede 
Foreningsfællesskabet Ligeværd en række organisationer til rundbordssamtale 
om den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse, STU. 
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g Spastikerforeningen ikke er overbeviste om, 

at retskravet til uddannelsen er sikret.

- Selvom man på Christiansborg gen-

tagne gange har sagt, at der ikke er tanker 

om at ændre på, at unge med særlige be-

hov har krav på en ungdomsuddannelse, 

sådan som andre unge har, så frygter vi, at 

KL fortsat arbejder på, at retskravet fjernes.

Anni Sørensen, LEV, tilslutter sig: - Det 

vil være en katastrofe for vores unge. Hvis 

ikke STU var en ret for de unge LEV repræ-

senterer. Mange af dem ville overhovedet 

ikke få tilbudt en uddannelse.

Mødet var bredt sammensat med re-

præsentation fra organisationer som ikke 

almindeligvis arbejder sammen. Ud over Li-

geværd deltog LEV, Danske Handicaporga-

nisationer, LOS – De Private Sociale Tilbud, 

Spastikerforeningen, Hjerneskadesagen, 

Consentio og Foreningen af Frie Fagskoler. 

Og selv om Efterskoleforeningen, Autisme-

foreningen var forhindrede, så støtter de 

op om arbejdet. Og trods organisationer-

nes forskellighed var lighederne i holdnin-

ger påfaldende.

Da mødet sluttede, var det tydeligt, at 

de områder, som organisationerne er eni-

ge om, er mange.

- Vi går herfra med en beslutning om 

at fortsætte samarbejdet, siger Christian 

Legart fra Foreningen af Frie Fagskoler og 

refererede til, at der allerede er aftalt nye 

møder i samarbejdet. 

Ud over at der hele vejen rundt om bor-

det var enighed om, at retskravet var ufra-

vigeligt, så var der også enighed om, at de 

unges forsørgelsesgrundlag var problema-

tisk. De fleste unge på STU forsørges gen-

nem kontanthjælp. Det betyder blandt an-

det, at de kun må holde to ugers ferie ad 

gangen og fire uger i alt. Det hænger ikke 

sammen med et skoleforløb på 40 uger om 

året. Uddannelsen blev tæt knyttet til kom-

munerne og deres økonomi, da STU’en blev 

lavet for 10 år siden.

- Den beslutning sidder vi med konse-

kvenserne af i dag, siger Ole Lauth, der er 

forstander på Egmont Højskolen og med-

lem af Ligeværd.

- Vi sagde også for 10 år siden, at det 

ville give problemer. I dag kan vi se, at visi-

tationen til uddannelsen bliver afhængig af, 

hvem der kan gøre det billigst, og at tilbud-

dene er meget forskellige fra kommune til 

kommune.

 Hele vejen rundt om bordet kunne or-

ganisationerne genkende tendenserne til, 

at kommunerne tager de unge hjem til stan-

dardiserede tilbud. 

Gruppen af organisationer har beslut-

tet at mødes flere gange i løbet af året, for 

at følge evalueringen af STU og de politi-

ske forhandlinger om uddannelsen.

- Det har været godt at mødes, siger 

Anni Sørensen.

- Det er blevet tydeligt, at vi har meget 

at være enige om. Vi vil fortsætte vores 

samarbejde om STU og helt sikkert se, hvad 

vi ellers kan arbejde sammen om. Der er 

brug for, at vi går sammen i alliancer, for at 

sikre de unge nogle ordentlige uddannel-

sesforløb. 


