
 

 

 

 

 

 

Tid:  
Mandag den 5. december 2022  

kl. 9.30 – 15.30 

 

Sted:   
Kulturhus Leopold 

Bredgade 22 

4653 Karise 

 

 

Målgruppe:  
Uddannelsessteder, jobcentre, 

socialrådgivere, jobkonsulenter  

 

Underviser: 
Jurist Jannie Dyring 

 

Pris:  
Medlem Ligeværd kr. 2.170. inkl. 

forplejning og kursusmateriale. 

Ikke medlemmer kr. 2.895. 

Beløbet er ikke momspligtigt 

 

Tilmelding:  
Sendes til: tina@ligevaerd.dk   

Oplys navn, institution og mailadresse 

på deltager(e) 

 

Vilkår: 
Tilmelding er bindende mindre end 4 

uger før kursusstart. 

På denne kursusdag tages der udgangspunkt i regler samt praksis efter STU-

loven og samspillet med tilstødende områder for målgruppen. De 

tilstødende områder omfatter FGU-området og den kommunale ungeindsats 

(KUI), beskæftigelsesindsatsen for unge (LAB), forsørgelse i form af 

uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse og fleksløntilskud samt 

førtidspension (AKL og LSP) samt social støtte efter serviceloven (SEL). 

Formålet med kurset er at skabe et samlet overblik over de regler og den 

praksis, som har betydning for målgruppens forskellige forhold. 

Program 

1. STU-loven og samspillet med FGU og KUI 

• STU-loven, herunder regler og praksis for målgruppen 

• Centrale regler fra FGU-området for målgruppen 

• Relevante regler fra KUI for målgruppen 

 

2. Beskæftigelsesindsatsen for unge i LAB 

• Den almindelige beskæftigelsesindsats, herunder virksomhedspraktik, 

ansættelse med løntilskud, nyttejob samt vejledning og opkvalificering 

• De særlige ordninger, herunder 

o Betingelser og vilkår for ressourceforløb 

o Betingelser og vilkår for fleksjob 

• Supplerende støtte, herunder 

o Mentorordning 

o Støtte til hjælpemidler 

o Støtte til befordring 

 

3. Forsørgelse efter AKL og LSP 

• Betingelser og vilkår for modtagelse af uddannelseshjælp 

• Betingelser og vilkår for modtagelse af ressourceforløbsydelse 

• Betingelser og vilkår for modtagelse af fleksløntilskud 

• Betingelser og vilkår for modtagelse af førtidspension 

 

4. Social støtte efter serviceloven 

• Forberedelse af overgangen til voksenlivet for unge med betydelig og 

varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende 

kronisk eller langvarig lidelse - § 19a 

• Opretholdt anbringelse - § 76a 

• Socialpædagogisk støtte - § 85 

• Botilbud - §§ 107-108a 

• Beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud - §§ 103-106 

 

5. Kommende ændringer og reformer af betydning for målgruppen, herunder 

den politiske aftale om flere rettigheder og bedre tilrettelæggelse af STU af 

24. maj 2022 

 

STU og samspillet med tilstødende områder, herunder uddannelse, 

beskæftigelse, forsørgelse samt social støtte 

 

mailto:tina@ligevaerd.dk

