leder
tekst af: Jørn Le

hman

and for Fore
n Petersen, form

ningsfællesska

magasinpost-Smp
ID nr. 42799

bet Ligeværd

Københavns Kommune har valgt at lave

dannelsesforløb, så er kvalitet i høj grad også

det, der i kommunalsprog kaldes en kon-

et spørgsmål om, at forløbene kan tilrettes

kurrenceudsættelse af STU-forløbene. Det

den unges helt særlige behov. Det kræver al-

betyder at man har gennemført en annon-

sidighed, erfaring, og en bred palet af værk-

cering, hvor uddannelsesstederne skal byde

tøjer og tilgange til både ung og uddannelse.

ind på at lave STUforløb for kommunens

I det perspektiv handler kvalitet rigtig meget

unge med særlige behov. Udbudsrunden

om, at vi sikrer et ’STU-landskab’, som har og

skal iflg. udbudsmaterialet være med til at

bliver ved med at udvikle et bredt spekter af

nedbringe antallet af STU-steder fra de nu-

pædagogik, metoder og erfaringer. Den

værende ca. 50 private udbydere til 8-10

form for kvalitet vil få trange kår i København

private STU-udbydere.

fremover.

I sit udbudsmateriale begrunder Køben-

Set fra den unges perspektiv er det vores

havns Kommune sin annoncering med, at

erfaring, at kvalitet hænger ganske meget

man på den måde vil ”sikre kvalitet i alle til-

sammen med muligheden for at vælge frit.

bud, gennemskuelighed for unge og vejle-

Selv om Ligeværd flere gange har gengivet

dere, og samtidig skabe sammenhæng mel-

Undervisningsminister

lem pris og kvalitet på området”.

ord om at kommunerne i videst muligt om-

Christine

Antorinis

Der er næppe nogen, som kan være

fang skal efterkomme den unges og foræl-

imod forbedringer i kvaliteten på dette om-

drenes ønsker om uddannelsessted, så er det

råde. Det har Ligeværd været med til at sikre

stadig kommuner som nægter de unge det

lige siden STU-lovens oprindelse. Men når

de helst vil. Hvis der skal være ligeværdighed

man læser Københavns Kommunes formule-

i uddannelsesmuligheder, skal der først være

ringer om kvalitet, er der noget, der tyder

valgfrihed, dernæst skal der være en tilstræk-

på, at kvalitet er forskellige ting afhængigt

kelig mangfoldighed at vælge imellem.

af, hvorfra man ser det.

Det er Ligeværds opfattelse, at Køben-

I Københavns Kommunes syn på kvalitet

havns Kommunes ønske om at styrke kvalite-

indgår tydeligvis et tæt forhold til pris. Man-

ten i STU har rod i et alt for snævert syn på

ge kommuner er pressede på økonomien, så

kvalitet. Det, synes vi, er skammeligt. Kvali-

der er sådan set ikke noget underligt i, at

tet, når det handler om mennesker, kan ikke

kvalitet i et kommunalt perspektiv handler

kun gøres op i penge.

om at få mest mulig ydelse for mindst mulig

Når det handler om mennesker – og især

udgift. Det er muligt, at en indsnævring af

borgere med særlige behov og begrænsede

antallet af STU-udbydere vil spare nogle

muligheder – så har kvalitet rigtig meget

kommunale vejleder timer, fordi det er lette-

med livskvalitet at gøre. Det syn på kvalitet

re at få de unge placeret, når der ikke er så

har det meget, meget svært med Køben-

meget at vælge imellem.

havns Kommunes udbudsrunde.

Når vi taler om særligt tilrettelagte ud-
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