
 
8.45  Indskrivning og morgenmad 

9.15  Velkomst og nyt på STU-området v/ Esben Kullberg 
En ny STU-lov er på vej. Den skal give de unge større indflydelse på 
egen uddannelse. Vi kigger på de væsentligste ændringer og lføjel‐
ser og ser, om den nye lov kommer i mål med alle de gode hensigter. 
Gennemgangen sæ er b.la. spot på de områder, der er med l at 
styrke de unges medindflydelse og kvaliteten af uddannelsen samt 
STU-alliancens drø elser.  
 
10.00  Vilde problemer og metodeansvar i arbejdet med  
unge med særlige behov  v/ Væksthuset, Camilla Jane Standhart.  
Arbejdet med unge med særlige behov er fyldt med vilde problemer 
og dilemmaer, der ikke kan løses med en enkelt metode eller en sim‐
pel manual. Det kalder på en mul teore sk praksis, hvor vi løbende 
ski er perspek v i forhold l den komplekse virkelighed, som de unge 
kan befinde sig i. Mul teore sk praksis rummer en række teorier og 
metoder, som giver den professionelle mulighed for at reflektere over 
egen praksis og skabe flere handlemuligheder i et dilemmafyldt felt.    
Oplægget vil introducere en række teorier og metoder, der kan bru‐
ges i mødet med de unge, så der fx i samtaler og i kollegial sparring 
kan åbnes op for flere perspek ver og her igennem styrke kommuni‐
ka on, rela on og forandringsprocesser i samarbejdet med de unge.  

 
12.15  Frokost  
- og mulighed for at netværke og besøge stande. 
 
 
13.15  Sessions  
 
Session 1: Joballiancen  v/ Marianne Saxto  m.fl. 
Overgange fra STU l uddannelse og job er en kendt problema k. I 
projekt Joballiancen har partnerskaber mellem STU-steder, en række 
virksomheder og kommuner udviklet Model Joballiancen. Den viser, 
hvordan det forpligtende samarbejde bringer STU-elever i job eller 
uddannelse og e erfølgende fastholdes. Evaluator og prak kere for‐
tæller om modellen og hvordan STU-stedet koordinerer et helheds‐
orienteret og sammenhængende forløb i tæt samarbejde med kom‐
mune og virksomhed. Joballiancen beskriver og dokumenterer en 
løsning på en særlig lre elagt beskæ igelsesindsats med poten ale 
for job og uddannelse. 

Session 2: Kan nye skabeloner skabe bedre overgange?  
v/ Charlo e H. Kaufmanas, Helle Søgaard Granlien 
I forlængelse af den poli ske a ale om en ny STU-lov, har UVM ned‐
sat en arbejdsgruppe mhp. inddragelse. Opgaven er at udvikle nye 
skabeloner l Forløbsplan, Ressourcepapir og Uddannelsesbevis. Du 
får en status på de e arbejde gennem refleksioner i arbejdsgrup‐
pen, opsamling og anbefalinger, og en ide om hvordan man som  
STU-udbyder fremover skal arbejde med de nye skabeloner. Skabe‐
loner gør det ikke alene – men hvad er det så, der ellers skal l?  
 
Session 3: Retssikkerhed  v/ Julie Fabian, Me e Thorup 
Borgerinddragelse har en social slagside, hvor de bedst formulerede 
får mere ret end de ringere formulerede – selvom de ringere formu‐
lerede måske er dem, der har mest brug for hjælp.  Med de mulige 
ændringer i STU-loven øges kravet om at kunne formulere sig yderli‐
gere for de unge med særlige behov. Hvordan kan vi og sociallovgiv‐
ningen hjælpe dem? 
 
Session 4: Elevråd i praksis v/ Maria Brøndum m. de unge  
Hvordan kan man arbejde med elevråd, implementering, organise‐
ring og dri ?  Grennessminde har i over 10 år arbejdet med elevråd 
og har derfor en masse erfaringer, som de  gerne vil dele. Hvordan 
gør man elevrådet l et ak v? Hvor t, hvor meget og hvordan? Og 
hvad tænker de unge om elevråd, hvad ser de som vig gt? Og hvad 
giver det medarbejderne at arbejde med et elevråd? 
 
Session 5: Seksualvejledning l unge i STU-målgruppen  
v/ Marlene Quist Simoni.   
UVM har nedsat en arbejdsgruppe som en del af ”A ale om flere 
re gheder og bedre lre elæggelse af STU”, der har l opgave at 
komme med anbefalinger l, hvordan STU-målgruppen menings‐
fuldt kan få relevant seksualvejledning, herunder i . køn og seksuali‐
tet. På sessionen vil du blive præsenteret for de e arbejde og få 
mulighed for at bidrage med erfaringer fx i . hvordan man styrker 
opmærksomheden og understø er vejledningen under STU.  
 
14.30 Kaffepause og  besøg på stande 
 
15.00  Et koncer ndslag med Trine Therkelsen  
Måske har du hørt om Corona-fællessang? Trine gik viralt 
med Corona-koncert fra sin vindueskarm. Nu fortolker hun egne 
sange, fortæller om oplevelsen samt deler sin historie om psykisk 
sårbarhed.  
 
15. 45  Afslutning og tak for i dag 
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MELD DIG TIL på ligevaerd.dk/konferencer eller l na@ligevaerd.dk. Prisen for medlemmer af Ligeværd  
er kr. 1.395,- pr. deltager, ikke medlemmer kr. 1.595,-  Beløbet er ikke momsplig gt.  
Husk at angive, hvilken session du ønsker at deltage på, når du lmelder dig. Der tages forbehold for ændringer i 
programmet. Tilmelding er bindende mindre end 4 uger før. 

EN STAND? Deltager du på træffet, og ønsker du at have en stand/uds lling i forbindelse med træffet, 
vil det være muligt at købe en stand , hvilket betyder et cafébord  samt plads l  en roll-up. Prisen er kr. 500,-. 
Der er begrænset pladser og pladserne fordeles e er ”først l mølle” princip. 

Netværk og erfaringsudveksling for dig, der arbejder med unge med særlige behov  

HOTEL NYBORG STRAND, ØSTERØVEJ 2, 5800 NYBORG   TIRSDAG DEN  18. APRIL 2023 

BLIV FAGLIGT STYRKET  
TIL DEN NYE STU-LOV 


