
LIGEVÆRD

Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)
Hvis du er en ung mellem 16 og 25 år, der ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddan-
nelse, kan du få tilbudt en 3. årig Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - en STU.

På en STU går du i skole med andre unge med særlige behov. Målet med en STU er, at du 
får et så selvstændigt voksenliv som muligt, og du skal derfor både øve dine personlige  
og sociale færdigheder samt det faglige.

En STU skal laves, så den passer til dig og dine interesser, og en STU skal bestå af både 
undervisning og praktiske aktiviteter. Du kan også komme i praktik på en arbejdsplads, 
imens du er i gang med din STU. 

Måske. Det er kommunen, der bestemmer, hvem der kan få lov til at gå på en STU. 
Derfor er det også kommunen, du skal kontakte, hvis du tænker, om en STU måske 
kunne være noget for dig. 

Du skal allersenest begynde på din STU, dagen før du fylder 25 år.

Afklaring af målgruppe

Unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov er målgruppen for en STU.  
Når kommunen udarbejder en målgruppeafklaring, tages der bl.a. udgangspunkt i: 
•  En samtale med den kommende elev og dennes forældre/pårørende.
•  Udtalelse fra egen læge og evt. psykiater.
•  Udtalelser fra tidligere folkeskole eller specialskole.
•  Evt. udtalelse fra specialefterskole.  

Man kan godt være indenfor målgruppen til en STU, selvom man har gennemført  
en 9. klasses afgangseksamen.

Om de unge falder indenfor målgruppen, er en kommunal afgørelse, og den skal  
derfor begrundes. Hvis du er uenig i afgørelsen kan du klage til Klagenævnet  
for Specialundervisning.

Kan jeg gå på en STU?
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Kan jeg selv vælge,  
hvor jeg vil tage min STU?

Nej, du kan ikke selv vælge, men kommunen skal lytte til dine ønsker. Efter at have talt 
med dig og dine forældre om, hvad du godt kan lide at arbejde med, hvor du før har 
gået i skole og de hensyn, der skal tages til dig, beslutter kommunen, hvor du skal tage 
din STU. 

Det er en god idé, hvis du sammen med dine forældre finder en STU-uddannelse,  
du godt kunne tænke dig at gå på. I kan også tage ud og besøge et uddannelsessted. 
Flere uddannelsessteder tilbyder en uges praktik, så du kan se, om det er noget for dig.

Valg af Uddannelsessted

Kommunen har ret til at tilbyde et andet uddannelsessted end det eleven ønsker, hvis 
kommunen vurderer, at det sted, de anviser, kan imødekomme elevens kvalifikationer, 
modenhed og interesser.

Husk at valg af uddannelsessted er en kommunal afgørelse. Afgørelsen skal begrundes. 
Hvis du er uenig i afgørelsen kan du klage til Klagenævnet for Specialundervisning. 
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Hvad skal jeg lave  
på min uddannelse?

Du skal både have undervisning og praktiske aktiviteter på din uddannelse.

Din kommune skal sammen med dig og dine forældre lave en individuel uddannelses-
plan til dig. En uddannelsesplan er en oversigt over de aktiviteter, som uddannelsen  
indeholder. Uddannelsesplanen skal indeholde de mål, I har lavet sammen, og hvilke 
praktikophold du skal på.
 

Husk at du kan klage til Klagenævnet  

for Specialundervisning hvis du ikke er  

tilfreds med uddannelsens indhold.

Får jeg penge,  
når jeg går på min STU?

Ja. De fleste STU-elever, som ikke har fået en førtidspension, får uddannelseshjælp 
med aktivitetstillæg. 

Du må også tjene op til 24.000 kr. (før skat) om året ved arbejde, uden at indtægten 
fra arbejdet medfører fradrag i din indtægt. 

Du må også gerne have en opsparing i banken, imens du går på din STU.
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Vi står klar til at hjælpe i Ligelinie med råd, vejledning og bisidning
 
For at støtte børn, unge og voksne med særlige behov og deres forældre har LIGEVÆRD  
en rådgivning – Ligelinie. Her kan forældre og unge ringe ind og få gratis råd og vejledning, 
eksempelvis når den unge skal starte på STU.

En bisidder kan være løsningen. 

Det kan være en hjælp at have en bisidder med til et møde i kommunen. En bisidder er ikke 
følelsesmæssigt involveret og kan derfor holde fokus på sagen og indholdet. En bisidder  
vil forud for et møde hjælpe med at formulere og præcisere, hvad der er vigtigt at få ud  
af mødet. Hvorfor er vi her? Hvad er vigtigt for mig? Hvad vil jeg gerne have svar på?  
Hvad vil jeg gerne opnå med dette møde? 

Efter mødet kan bisidderen være en hjælp til at huske, hvad der blev sagt og holde styr 
på mødets aftaler.

Kontakt os på Ligelinie og se om vi også kan give dig en bisidder 
med til mødet.

Ligelinie har åbent onsdage fra kl. 13-15.30 på telefon 22 34 30 13  
eller på mail ligelinie@ligevaerd.dk 

Der er ikke eksamener ved en STU. Men når du er færdig med uddannelsen, 
får du et kompetencepapir, der blandt andet skal indeholde en beskrivelse af, 
hvad du har lært på uddannelsen, og hvad du ønsker efter uddannelsen.

Får jeg et eksamensbevis,  
når jeg er færdig med  

min uddannelse?
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