
Administrationsgrundlag for
Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Følgende administrationsgrundlag danner rammen om Svendborg 
Kommunes administrative arbejde med den 3-årige særlige tilrettelagte 
ungdomsuddannelse (STU)

Som bilag til administrationsgrundlaget er der udarbejdet et årshjul for STU 
visitationsudvalget, et årshjul til medarbejdere over STU området og et 
dokument over ansvars- og rollefordelingen i arbejdet med STU’en. Der er 
ligeledes udarbejdet en forretningsorden for STU visitationsudvalget.
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1. STU – et fælles ansvar
STU er for målgruppen af unge der er udviklingshæmmede eller på anden 
vis har særlige behov. Målgruppen medfører således, at STU opgaven 
oftest involverer flere kommunale aktører på tværs af uddannelses-, 
beskæftigelses- og socialområdet. 

I Svendborg Kommune prioriteres der en stærk sammenhængende 
ungeindsats – også inden for STU området. Den gode visitationsproces 
vægtes højt – både af hensyn til den interne proces i kommunen og af 
hensyn til samarbejdet med den unge og dennes forældre eller værge.

Den gode STU visitationsproces er kendetegnet ved et grundigt forarbejde 
samt et tæt samarbejde og en tæt koordinering med regelmæssig 
orientering og kommunikation mellem de involverede parter, sådan at alle 
kender netop deres ansvar og rolle i arbejdet med en STU sag. Et grundigt 
forarbejde er både med til at sikre, at den rigtige beslutning træffes på 
visitationsmødet, men også at der faktisk er mulighed for at træffe en 
beslutning på mødet.

I den gode STU visitationsproces arbejdes der med et helhedsorienteret 
perspektiv på den unge. Det vil sige, at der i forberedelsesfasen og 
udarbejdelsen af indstillingsgrundlaget er fokus på så tidligt som muligt at 
få klarlagt og bevilliget faktorer, der ud fra den unges perspektiv hænger 
uløseligt sammen med uddannelse – f.eks. bolig, transport og fritidstilbud.

I Svendborg er vi fælles om at være ambitiøse i såvel udviklingen af STU 
området, som i den enkelte unges STU. Med dette afsæt har Svendborg 
Kommunes STU visitationsudvalg derfor udarbejdet et nyt 
administrationsgrundlag for STU området. Et administrationsgrundlag som 
ikke blot sætter rammen for administrationen af STU loven, men også 
sætter rammen omkring den daglige koordinering og opgaveløsning i den 
enkelte STU sag.

Administrationsgrundlaget er behandlet og godkendt af STU 
Visitationsudvalget den 17. juni 2019

2. Lovgrundlag
Lovgrundlaget er LBK nr 610 af 28. maj 2019 samt BEK nr. 739 af 03.juni 
2016. Lovbekendtgørelsen er suppleret med vejledning. nr. 9534 af 03. juni 
2016.   

Bevilling af STU er en forvaltningsafgørelse, der kan indebære stillingtagen 
til bevilling af ydelser under lov om social service eller anden lovgivning. 
Det kan eksempelvis være i forhold til: 

 Bo-tilbud
 Klubtilbud
 Anden støtte 
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Loven om STU indeholder ikke bestemmelser om boligforhold. Spørgsmål 
om, i hvilket omfang den unge har krav på hjælp efter serviceloven træffes 
af relevant kommunalt myndighedsområde.

Vedrørende finansiering af uddannelsen, herunder mellemkommunale 
betalingsforhold i forhold til undervisningen mv., henvises til STU lovens § 
5.

Vedrørende mellemkommunale betalingsforhold på socialområdet for unge 
på 18 år og der over henvises der til lov om retssikkerhed og administration 
på det sociale område samt til Lov om specialundervisning for voksne.

I forhold til afgrænsning af STU tilbud fra tilbud under LAB loven, henvises 
til retningslinjer beskrevet i LBK 1342 af 21.11.2016 (Bekendtgørelse af lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats).

STU Administrationsmyndigheden (Familie og Uddannelse) varetager alle 
lovgivningsmæssige spørgsmål i forhold til STU. Eventuelle spørgsmål 
inden for lovgivningen skal derfor rettes her til.

3. STU lovens intentioner
STU ligestiller unge med særlige behov med andre unge, således at alle 
unge har mulighed for at få en ungdomsuddannelse.

Ungdomsuddannelsen skal udgøre en ny start i den unges liv, hvor 
muligheder og færdigheder afprøves. Samtidig skal ungdomsuddannelsen 
give den unge tilknytning til et ungdomsmiljø, hvor der kan gøres nye 
sociale erfaringer.

STU er et planlagt og koordineret uddannelsesforløb beskrevet i en 
uddannelsesplan, hvor der sigtes mod progression i den enkelte unges 
udvikling, og ikke et ensartet undervisningstilbud gennem hele 
uddannelsens forløb.

Ungdomsuddannelsen kan ikke anvendes som støtte til gennemførelse af 
andre ungdomsuddannelser. Ungdomsuddannelsen er heller ikke en 
videreførelse af undervisningen i folkeskolen. Det er en selvstændig 
ungdomsuddannelse, der skal give unge i målgrppen et springbræt til 
voksentilværelsen.

Ungdomsuddannelsen skal planlægges individuelt ud fra deltagernes 
forudsætninger, behov og interesser. Ungdomsuddannelsen er således en 
ramme for et planlagt og koordineret forløb med delmål undervejs og en 
samlet målsætning. Målsætningen skal være så konkret, at det vil være 
muligt at vurdere og evaluere, om der sker en udvikling og opnåelse af 
effekter og målsætninger.
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Uddannelsen opstiller ikke bestemte krav til færdigheder, der skal opnås, 
eller prøver der skal bestås. Der sigtes overordnet mod, at den unges 
kompetencer generelt set skal udvikles og nye opnås.

Disse kompetencer omfatter faglige og almene færdigheder, personlige og 
sociale færdigheder, samfundsmæssig indsigt og viden, selvstændig 
livsførelse og særlige interessefelter samt praktiske færdigheder og 
kompetencer til brug i uddannelses- eller beskæftigelsessituationer.

4. Retskravet
Unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der ikke har 
mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse uanset, om der 
ydes specialpædagogisk støtte, har hvis de ønsker det, et retskrav på en 3-
årig STU, der er tilpasset deres særlige forudsætninger og behov.

Uddannelsestilbuddet skal gives af Svendborg Kommunes STU 
visitationsudvalg. UU Sydfyn skal sørge for, at de unge, efter 
undervisningspligtens ophør, får et tilbud om en ungdomsuddannelse.

Kravet om et uddannelsestilbud i henhold til STU lovgivningen omfatter et 
3-årigt forløb med en aktivitet, der svarer til fuldtidsundervisning.

Uddannelsens omfang er mindst 840 timer pr. år i 3 år, eventuelt inklusiv et 
afklaringsforløb på indtil 12 uger. Uddannelsen kan være mere omfangsrig 
og indeholde tidsmæssigt flere timer, hvis det er ønskeligt. De anførte 
rammer angiver et mindstemål for tilbuddets omfang.

Den unge kan modtage uddannelsestilbuddet indtil det fyldte 25. år. Det 
skal fremgå af den godkendte uddannelsesplan, hvornår uddannelsen 
påbegyndes. Det forudsættes herved, at uddannelsen påbegyndes inden 
for en rimelig planlægningsperiode.

Et tilbud om et 11. skoleår kan ikke tilbydes som en del af en STU, men vil 
være en del af grundskolen og dermed ligge før påbegyndelsen af 
ungdomsuddannelsen.

5. Visitationskriterier
For at en ung kan visiteres til en STU skal nedenstående kriterier være 
opfyldt:

 Den unge skal være omfattet af målgruppen jf. § 1, stk. 2 i STU 
loven og uddybet i nedenstående afsnit 6.

 Den unge skal have opfyldt undervisningspligten.
 Den unge er i aldersgruppen 16-24 år (den unge må ikke være fyldt 

25 år, når ungdomsuddannelsen tilbydes).
 Den unge skal kunne gennemføre STU inden for sammenlagt 5 år. 
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 Den unge kan anmode om at genoptage en eventuelt afbrudt STU 
uddannelse. Anmodning om genoptagelse skal ske inden det fyldte 
25. år. 

6. Målgruppen
Målgruppen omfatter unge der har afsluttet undervisningspligten og som er 
udviklingshæmmede eller har andre særlige behov, der medfører at de ikke 
kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse. 

Målgruppen af unge med særlige behov omfatter bl.a.: 

 unge med svære bevægelseshandicap
 multihandicappede unge
 unge med autisme
 unge med ADHD 
 unge med andre psykiske lidelser
 unge med erhvervet hjerneskade 

Det er ikke bestemte typer af funktionsnedsættelser eller bestemte 
diagnoser, der er afgørende for den unges berettigelse til STU. STU 
målgruppen omfatter udelukkende de unge, der ikke har mulighed for at 
gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om der ydes den unge 
specialpædagogisk støtte eller anden støtte. 

STU - forløb skal opfattes som den sidste mulighed for at opnå en 
ungdomsuddannelse, når andre ungdomsuddannelser er afdækket og 
udelukket. 

7. Vejledning om STU i Svendborg Kommune 
UU Sydfyn har ansvaret for at give vejledning om STU.

UU Sydfyn skal introducere uddannelsen i folkeskolen, herunder i 
specialskoler og specialklasser i forbindelse med orientering om fremtidige 
uddannelsesmuligheder efter afslutning af grundskolen. Dette vil for en del 
relevante deltagere allerede kunne ske i god tid inden afslutning af 
folkeskolen. Der skal senest i forbindelse med afslutningen af folkeskolen 
ske en orientering. Hvis eleven har opfyldt sin undervisningspligt ved at 
følge undervisningen på en grundskole, på en efterskole eller på anden vis, 
skal UU Sydfyn sikre at der gives information i forbindelse med afslutningen 
af disse forløb.

8. Målgruppevurdering, indstilling og godkendelse af 
uddannelsesplan

UU Sydfyn har ansvaret for at foretage en indstilling til STU 
visitationsudvalget om, hvorvidt den unge er i målgruppen for STU. Der 
skal også foretages en indstilling, selv om UU Sydfyn vurderer, at den unge 
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ikke er i målgruppen, da den unge har krav på en afgørelse, som skal være 
begrundet og ledsaget af en klagevejledning. Det er STU 
visitationsudvalget der træffer den endelig afgørelse om 
målgruppevurdering. 

Samtidig med indstilling om målgruppevurdering indstiller UU Sydfyn, til 
STU visitationsudvalgets godkendelse, et udkast til en uddannelsesplan for 
den unges uddannelse. Udkastet til uddannelsesplanen skal udarbejdes i 
samarbejde med den unge og forældrene eller værgen, ligesom den unge 
og forældrene eller værgen skal inddrages i målgruppevurderingen.

Målgruppevurdering skal være grundigt dokumenteret som oftest ved 
dokumentation fra egen læge, sygehus, skole, PPR, psykolog mv. og 
eventuelt forudgående praktik på f.eks. et forberedende uddannelsestilbud 
og skoleudtalelse fra denne eller fra andre uddannelsessteder, som den 
unge måtte have gået på. 

Der skal indhentes samtykke fra den unge eller forældre om at måtte 
udveksle oplysninger mellem forvaltning, læge og skole.

UU Sydfyn udarbejder uddannelsesplanen i samråd med den unge og 
forældrene eller værgen. Der skal lægges betydelig vægt på disses ønsker. 
Uddannelsesplanen justeres efter behov og mindst en gang årligt, for at 
sikre progression i arbejdet med uddannelsesplanens mål.

Der gøres opmærksom på, at det i sidste ende er STU Visitationsudvalget, 
som bestemmer hvad uddannelsesplanen skal indeholde.  Den unge og 
forældre/værge skal i udarbejdelse af uddannelsesplanen have mulighed 
for at kommentere og komme med forslag. 

Samtidig med indstilling om målgruppevurdering, indstiller UU Sydfyn til et 
konkret uddannelsessted. Uddannelsesstedet indstilles på baggrund af en 
forudgående praktik eller på baggrund af den unges udfordringer, og valget 
begrundes i indstillingen. UU Sydfyn indstiller, som udgangspunkt, kun til 
leverandører Svendborg Kommune har et samarbejde med, ligesom UU 
Sydfyn, som udgangspunkt, skal indstille til uddannelsessted i den unges 
nærområde. Forældre eller værge har ikke mulighed for at fastlægge, at 
undervisningen af den unge skal foregå på en bestemt skole. Hvis STU 
Visitationsudvalget vurderer, at et andet tilbud er det rigtige for den unge, 
vil uddannelsesplanen blive fastlagt ud fra udvalgets vurdering.

UU Sydfyn har mulighed for at indstille en STU sag til drøftelse, såfremt UU 
vejlederen ønsker sparring på den konkrete sag.

9. Indhold i UU Sydfyns indstilling til STU Visitationsudvalget
I Svendborg Kommune er det aftalen at UU Sydfyns indstilling til STU 
Visitationsudvalget skal indeholde:
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1. Målgruppevurdering, samt relevant dokumentation som understøtter 
målgruppevurderingen.

2. Udkast til uddannelsesplan, herunder indstilling til konkret 
uddannelsessted, som skal begrundes.

3. befordringsbehov, som skal begrundes
4. tilsagn om bevilling af bodel, såfremt den unge er i målgruppen for 

bodel efter relevant lovgivning
5. tilsagn om bevilling af klubtilbud
6. forsørgelsesgrundlag

10. Bodel, klubtilbud og forsørgelsesgrundlag
STU loven fastsætter ikke bestemmelser for bodel, klubtilbud eller 
forsørgelsesgrundlag. Dette er reguleret via anden lovgivning. Det er dog 
områder, som har en væsentlig betydning for den unges STU, og ofte 
områder, som kan medføre forviklinger og forsinkelser i behandlingen af 
den unges STU sag. UU Sydfyn kan ikke fremsætte indstilling om og 
foretage en reel vurdering til STU hvis nedenstående punkter ikke er fulgt.

For at undgå forviklinger og forsinkelser i behandlingen af den unges STU 
sag er det derfor af STU Visitationsudvalget blevet besluttet:

1. at der skal være sket en vurdering af om den unge er i målgruppen 
for bodel, og i bekræftende fald skal der være givet tilsagn om 
bodel, inden UU Sydfyn laver endelig indstilling til STU 
Visitationsudvalget. Familieafdelingen og Socialafdelingen 
myndighed er ansvarlige for dette for henholdsvis under og over 18 
år.

2. at der skal være sket en vurdering af om den unge er i målgruppen 
for klubtilbud, og i bekræftende fald skal der være givet tilsagn om 
klubtilbud, inden UU Sydfyn laver endelig indstilling til STU 
Visitationsudvalget. Familieafdelingen og Socialafdelingen 
myndighed er ansvarlige for dette for henholdsvis under og over 18 
år.

3. hvilket forsørgelsesgrundlag den unge har. Jobcentret er ansvarlige 
for dette.

4. hvilken form for befordring UU Sydfyn ønsker at indstille til 
godkendelse hos STU Visitationsudvalget. UU Sydfyn er ansvarlig 
for dette.

Der er udarbejde 4 foldere som giver et konkret overblik over ansvars- og 
rollefordelingen i arbejdet med STU- området, herunder hvem der gør hvad 
hvornår.

11. Tilsagn om og optag på STU
Når STU Visitationsudvalget, efter indstilling fra UU Sydfyn, dels har truffet 
beslutning om at den unge er i målgruppen for en STU og dels beslutning 
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om konkret uddannelsessted sendes inden for fem arbejdsdage en 
tilsagnsskrivelse til borgeren om optag på STU og om optag på konkret 
uddannelsesinstitution. Det er STU administrations myndigheden, som er 
ansvarlig for fremsendelse af tilsagnsskrivelser.

STU loven indeholder ikke bestemmelser om hvornår den unge efter 
meddelelse om optag på STU skal påbegynde selve STU’en. Det er dog 
lovens intention at uddannelsen skal påbegyndes inden for et planlagt, 
rimeligt og overskueligt tidsforløb, og at påbegyndelsen ikke må udsættes 
unødvendigt længe.

I Svendborg Kommune sker der halvårlige optag per 1. august og per 1. 
januar. Denne oplysning er offentliggjort på kommunens hjemmeside jf. 
STU loven.

Kun i særlige tilfælde, hvor tungtvejende årsager er gældende, vil en elev, 
via en Formandsbeslutning, kunne blive optaget uden for de angivne 
halvårlige optag.

12. Afslag på STU
En ung, der med støtte og hjælp vil kunne klare en anden 
ungdomsuddannelse som f.eks. gymnasiet, erhvervsuddannelse, FGU eller 
de til enhver tid eksisterende forberedende tilbud, bør optages på denne 
uddannelse og ikke placeres på STU. Såfremt en ung med støtte og hjælp 
vil kunne klare anden ungdomsuddannelse vil der kunne meddeles afslag 
på STU.

Et afslag på STU skal begrundes med afsæt i relevant lovgivningsmæssig 
paragraf, ligesom afslaget skal påføres klagevejledning.

13. STU visitationsudvalg
Kommunalbestyrelsen i Svendborg Kommune har uddelegeret 
kompetencen til at tildele STU til et tværfagligt STU-visitationsudvalg. 
Visitationsudvalget er organisatorisk forankret under Familie og 
Uddannelse, der samtidig varetager sekretariatsbetjening af udvalget. 
Chefen for Familie og uddannelse fungerer som formand for STU 
visitationsudvalget, som samtidig også består af følgende faste 
medlemmer:

 Centerleder for UU Sydfyn
 Teamleder fra Socialafdelingen Myndighed
 Afdelingsleder Jobcentret
 Teamleder fra Familieafdelingen

UU vejlederne deltager på Visitationsudvalgets møder som tilforordnede 
uden stemmeret, for herved at kunne fremlægge den enkelte indstilling til 
STU inden STU visitationsudvalget behandler sagen. Der deltager ligeledes 
sekretær fra STU administrationsmyndigheden i Familie og Uddannelse 
uden stemmeret.
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Alle indstillinger om STU behandles af Visitationsudvalget inden forløbet 
sættes i værk. Visitationsudvalget træffer beslutning om:

- Den indstillede er i STU målgruppen (målgruppevurdering).
- Udkast fra UU Sydfyn til uddannelsesplan, herunder hvilket STU 

sted der skal tilbydes og takstindplacering.
- Afbrydelse af den unges STU hvis den unge ikke er 

uddannelsesaktiv.
- Eventuel ny målgruppevurdering af den unge, såfremt den unge har 

haft afbrudt sin STU.
- Godkendelse af den unges eget afbrud fra STU’en hvis afbruddet er 

over 1 måned.
- Godkender tilsynsrapporter af STU leverandører.
- Den overordnede styring af og retningslinjer for STU området.

Det er kun STU Visitationsudvalget der kan træffe afgørelse om 
bevilling af STU i Svendborg Kommune. Formanden for 
visitationsudvalget kan dog mellem udvalgets møder godkende indstilling 
om optag, ophør af uddannelsen, anmodning om pause samt tage 
beslutning om dispensationer, hvis der er behov for akutte beslutninger, der 
ikke kan afvente møde i visitationsudvalget. Visitationsudvalget orienteres 
på førstkommende visitationsmøde om eventuelle formandsbeslutninger.

14. STU administrationsmyndighed
STU administrationsmyndigheden er placeret under Chefen for Familie og 
Uddannelse. Administrationsmyndigheden varetager:

- Sekretariatsfunktion for STU Visitationsudvalget, herunder rollen 
som referent til udvalgsmøder.

- Udarbejdelse af dagsorden og referat til/fra udvalgsmøder.
- Udarbejdelse af tilsagn- og afslagsskrivelser.
- Rådgivning af visitationsudvalg og samarbejdspartnere i 

lovgivningsmæssige spørgsmål.
- Sagssparring med UU Sydfyn om konkrete STU sager.
- Sagsbehandling i sager om mellemkommunal refusion på STU 

området.
- Håndtering af klagesager.
- Håndtering af og kommunikation med STU leverandører.
- Håndtering af og kommunikation med ekstern tilsynsførende 

virksomhed, om tilsyn med STU leverandører.
- Koordination af befordring.
- Økonomistyring i samarbejde med økonomikonsulent fra staben for 

Økonomi.
- Betjening af politiske udvalg.
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- Afholdelse af årlig dialogmøde med interne samarbejdspartnere.
- Afholdelse af årlig dialogmøde med STU leverandører i Svendborg 

Kommune.

15. Indhold i en STU
STU adskiller sig fra andre ungdomsuddannelser ved, at der tilrettelægges 
individuelle uddannelsesforløb, der skal tage hensyn til den unges 
kvalifikationer, modenhed og interesse. STU består af både undervisning, 
træning og praktiske aktiviteter, herunder praktik i virksomheder og 
institutioner.  Når den unge er udsendt i praktik fra en 
uddannelsesinstitution er vedkommende omfattet af forsikring via statens 
erhvervsordning.

Ungdomsuddannelsen skal udgøre et planlagt og koordineret forløb, og der 
skal sigtes mod progression i den enkeltes udvikling. Der skal fokuseres på 
den unges potentialer i forhold til eventuel videre uddannelse og 
beskæftigelse.

Ungdomsuddannelsen kan bestå af en række forskellige delelementer, som 
samles i den unges uddannelsesplan i et samarbejde mellem den unge og 
den unges forældre eller værge. Når den unge er over 18 år og dermed 
myndig, vurderes det individuelt, om forældre eller anden 
partsrepræsentant inddrages såfremt den unge har ønske eller behov 
herfor. Udgangspunktet for valg af uddannelseselementer er den unges 
ønsker og muligheder for fremtidig uddannelse og beskæftigelse. I 
udarbejdelse af uddannelsesplanen skal UU Sydfyn være opmærksom på 
at sætte mål op for hver enkelt af de 3 centrale elementer i et STU-
uddannelsesforløb. Et STU-forløb er således bygget op omkring: 

1) En almendannende del, der skal udvikle, støtte og træne dit barns 
kompetencer i forhold til: 
a) kommunikation, viden og indsigt i samfundsforhold,  
b) bo-undervisning, selvstændig livsførelse og husholdning,  
c) økonomi og kendskab til offentlige tilbud samt  
d) anvendelse af hjælpemidler i forbindelse med uddannelsen 

2) En specifikt målrettet del, der skal udvikle, støtte og træne dit barns 
kompetencer i forhold til: a) særlige færdigheder 
b) fritids- og interessebetonede aktiviteter 
c) beskæftigelsesmæssige aktiviteter som virksomhedsbesøg og 

undervisning i arbejdsmarkedsforhold  
d) forberedelse og træning med henblik på praktik i virksomheder og 

institutioner 

3) Praktik i virksomheder og institutioner, der skal udvikle, støtte og træne 
dit barns kompetencer i forhold til at blive en del af arbejdsmarkedet.  
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Under den almendannende del kan den unge, som et led i sin 
uddannelsesplan, ønske at gå til prøveforberedende undervisning. Dette vil 
f.eks. kunne foregå via fag udbudt af VUC.

STU loven angiver ikke, hvorledes de forskellige elementer i uddannelsen 
skal vægtes og indgå i den samlede uddannelsesplan, i stedet fastslås det 
at målsætning, indhold og tilrettelæggelse skal tage hensyn til den unges 
funktionsevne.

STU institutionen indkalder til årlige uddannelsesplanmøder, hvor der 
følges op på om målene er nået, og uddannelsesplanen justeres efter 
behov og i samarbejde med den unge og forældrene eller værge. På 
møderne deltager udover UU Vejleder eventuel relevante sagsbehandlere.

16. Kompetencepapir
Ved afslutningen af den unges uddannelse, udleveres et såkaldt 
kompetencepapir, som indeholder en beskrivelse af de skole- og 
praktikforløb, den unge har deltaget i. I Svendborg Kommune er det udlagt 
til STU leverandøren at udarbejder et kompetencebevis.

Hvis den unge afbryder ungdomsuddannelsen, skal der også udstedes et 
kompetencepapir for de dele af uddannelsen, som den unge har 
færdiggjort. 

Forinden kompetencepapiret udstedes, sørger UU Sydfyn for, at den unge 
indkaldes til en samtale om, hvordan uddannelsen er forløbet. I Svendborg 
Kommune afholdes der som udgangspunkt udslusningssamtale 3 måneder 
før den unge er færdig med sin STU. Jobcentret deltager også på dette 
møde.

Kompetencepapiret skal udarbejdes på det skema, der ligger på 
www.uvm.dk. UU Sydfyn har ansvaret for at påse, at kompetencepapiret 
udfyldes.

17. Krav til den unge på STU - timetal
En STU består af 840 timer á 60 minutter om året. Ved tilrettelæggelse 
over 40 uger pr. år svarende til et almindeligt skoleår svarer dette til i 
gennemsnit til 21 timer om ugen.  

Der er ingen mulighed for at dispensere fra timekravet. Dvs. at den unge 
skal kunne deltage i aktiviteterne i uddannelsesplanen i 21 timer om ugen 
ved tilrettelæggelse over 40 uger. Da det er en individuelt tilrettelagt 
uddannelse, skal aktiviteterne i uddannelsesplanen dog tilpasses den 
unges behov og muligheder for at håndtere undervisningen.

http://www.uvm.dk/
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18. Krav til den unge på STU – fremmøde og aktiv deltagelse
Den unge skal møde frem og deltage aktivt i STU’en. Hvis den unge 
udebliver eller ikke deltager aktivt skal UU Sydfyn følge op. UU Sydfyn kan 
i sidste instans indstille til STU visitationsudvalget, at den unges STU 
afbrydes. Forinden skal STU administrationen dog være blevet orienteret 
herom, ligesom der skal være taget følgende skridt:

1. Ved manglende fremmøde eller deltagelse tager UU Sydfyn kontakt 
med den unge og forældrene eller værgen med henblik på justering 
af uddannelsesplanen, så den i højere grad støtter den unge i 
forhold til de vanskeligheder, han eller hun har med aktiv deltagelse. 

 
2. Hvis den unge stadig ikke deltager aktivt i STU’en, udsendes et 

varselsbrev om ”udklip”, hvor i den unge og forældrene eller værgen 
indkaldes til en samtale med UU Sydfyn. I forbindelse med denne 
samtale kan den unges uddannelsesplan justeres yderligere med 
henblik på at afhjælpe de vanskeligheder, den unge har med at 
deltage aktivt i STU’en.

 
3. Hvis den unge fortsat ikke deltager aktivt i STU’en, og det ikke 

skønnes, at yderligere justeringer af uddannelsesplanen kan ændre 
den unges adfærd, kan STU visitationsudvalget efter indstilling fra 
UU Sydfyn træffe beslutning om at afbryde den unges 
ungdomsuddannelse. Afgørelsen skal træffes på et sagligt og oplyst 
grundlag, og oplysninger fra den unges uddannelsessted eller 
uddannelsessteder kan inddrages, lige som afgørelsen bør træffes 
efter samråd og dialog med den unge og forældrene eller værgen. 
Den unge og forældrene eller værgen orienteres skriftligt om STU 
visitationsudvalgets afgørelse, og den unge tilbydes vejledning om 
andre relevante tilbud. STU visitationsudvalgets afgørelse skal 
påføres klagevejledning.

Der gøres særligt opmærksom på, at en afbrydelse af en STU forudsætter:

1. at fraværet ikke skyldes, sygdom, fødsel eller andre særlige forhold
2. at UU Sydfyn har forsøgt at afhjælpe årsagen til den unges fravær 

gennem samtaler med den unge og forældrene/værgen og ved 
justering af uddannelsesplanen.

Et almindeligt sygefravær og lignende – målgruppens særlige forhold taget
i betragtning – medfører ikke, at der kan stilles spørgsmålstegn ved, om
den unge deltager aktivt i uddannelsen. Fravær som skyldes den unges 
diagnose/funktionsnedsættelse er ikke heller ikke nødvendigvis det samme 
som, at den unge ikke deltager aktivt i uddannelsen. STU loven foreskriver 
således ikke nogen nedre grænse for STU målgruppen. En STU kan altså 
ikke afbrydes med henvisning til at den unge er for dårligt fungerende til at 
kunne deltage aktivt i STU’en. 
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19. Den unges mulighed for pauser i et STU forløb
Hvis en ung bliver nødsaget til at holde en pause i STU-forløbet på grund af 
sygdom eller af andre grunde, skal STU administrationsmyndigheden 
godkende afbrydelsen. UU Sydfyn skal derfor fremsende information til STU 
administrationsmyndigheden når en ung elev ønsker at pause sit STU forløb.

Den unge kan søge om at få et tidligere afbrudt STU forløb genoptaget. 
Anmodningen om genoptagelse af uddannelsen skal ske, inden den unge 
fylder 25 år. Den unge skal dog færdiggøre ungdomsuddannelsen senest 5 
år efter, at den er påbegyndt. Alderskravet kan i særlige tilfælde fraviges. Det 
vil være STU visitationsudvalget, som træffer afgørelse om en mulig 
fravigelse af alderskravet.

Inden en genoptagelse af et STU forløb kan realiseres, skal UU Sydfyn have 
foretaget en ny målgruppevurdering samt indstilling til STU 
Visitationsudvalget om den unges deltagelse i en STU. Der skal tillige 
udarbejdes et nyt udkast til en individuel uddannelsesplan.

20. Hvis den unge flytter til en anden kommune
Hvis en ung STU elev flytter bopæl kan det have betydning for den unges 
STU. Såfremt en ung STU elev flytter bopæl, så skal UU Vejleder orientere 
STU administrationsmyndigheden herom.

21. Befordring
Det er STU Visitationsudvalget i Svendborg Kommune, som efter indstilling 
fra UU Sydfyn, træffer endelig beslutning om behov og omfang af den unges 
befordring.

STU loven fastsætter følgende muligheder for befordring:

1. En ung, der ikke har særlige transportbehov, kan få 
befordringsgodtgørelse for den del af rejsen, der ligger ud over 22 km 
samlet rejse frem og tilbage. I tilfælde af forbigående sygdom, der 
medfører, at den pågældende ikke kan befordre sig selv, finder 
reglerne for unge med særligt befordringsbehov, som skitseret neden 
for i pkt. 2, sted.

2. Der skal sørges for befordring af unge med særlige befordringsbehov 
på den efter forholdene mest hensigtsmæssige måde. Hvis den unge 
selv ønsker at sørge for befordring, bidrager kommunalbestyrelsen 
hertil med et aftalt månedligt beløb. Beløbet fastsættes af STU 
Visitationsudvalget. Hvis den unge ved hjælp af særligt hjælpemiddel 
kan befordre sig selv, kan STU Visitationsudvalget opfylde 
befordringsforpligtelsen ved at afholde udgiften hertil.

3. Den unge kan henvises til at benytte offentlige befordringsmidler i det 
omfang, vedkommendes fysiske eller psykiske konstitution tillader 
det, og det ikke medfører urimeligt lang befordrings- og ventetid. Hvis 
det vurderes nødvendigt kan der foranstaltes særskilt befordring 
mellem hjem, fast aflastningssted eller undervisningssted og 



Side 14 af 16

nærmeste offentlige befordringsmiddel. Svendborg Kommune 
afholder udgifterne hertil. 

4. Hvis det er nødvendigt, at den unge ledsages under befordring, 
sørger STU Visitationsudvalget for en sådan ordning og afholder 
udgiften hertil.

Jf. STU loven kan kommunens afgørelser om befordring ikke ankes til 
ankestyrelsens klagenævn for specialundervisning.

22. STU Leverandører
Svendborg Kommune har eget kommunal STU leverandør i form af CSV 
Sydfyn. Hertil samarbejder Svendborg Kommune med en række eksterne 
leverandører omkring tilrettelæggelsen af STU’en for den enkelte unge.

Uddannelsen kan udelukkende tilrettelægges af:

1. Kommunale institutioner, der tilbyder undervisning efter lov om 
specialundervisning for voksne.

2. Efterskoler i form at særligt tilrettelagte forløb, herunder 
afklaringsforløb, og supplerende undervisningstilbud (ikke 9. eller 10. 
klasse).

3. Frie fagskoler og folkehøjskoler (ikke 10. klasse).
4. Produktionsskoler.
5. Institutioner for erhvervsrettede uddannelser.
6. Daghøjskoler.
7. Værksteder og andre institutioner, herunder regionale institutioner, 

der tilbyder undervisning efter lov om specialundervisning for voksne.

Svendborg Kommune benytter kun STU leverandører, som der er indgået 
overenskomst med, og der stiles efter at visitere til STU leverandører i den 
unges nærområde.

Jf. Lov om specialundervisning for voksne (LBK 787 af 15. juni 2006) og 
bekendtgørelse om specialundervisning for voksne (BEK 373 af 28. april), 
skal overenskomsten mellem kommune og uddannelsesinstitution 
indeholde:

1. rammerne for undervisningens indhold, tilrettelæggelse og omfang,
2. økonomiske vilkår, herunder budget og regnskab,
3. lokaleanvisning og eventuelle tilskud til lokaler, der benyttes til 

undervisningen,
4. fornødne leder- og lærerkvalifikationer og
5. forpligtelse til at give kommunalbestyrelsen eller regionsrådet 

oplysninger om varetagelsen af opgaverne.

Kompetencen til at indgå sådanne overenskomster tilkommer alene 
kommunalbestyrelsen i den unges handlekommune. I Svendborg Kommune 
er kompetencen delegeret til STU visitationsudvalget.
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STU administrations myndigheden har ansvar for at sikre, at der er indgået 
overenskomst med de uddannelsesinstitutioner, som der benyttes. Ved 
indstilling af STU elever til nyoprettede tilbud eller tilbud, hvor Svendborg 
Kommune ikke tidligere har haft STU elever, gennemføres der en 
godkendelse, med udgangspunkt i overstående punkter fra lov om special 
undervisning for voksne.

Der føres tilsyn én gang årligt med et antal uddannelsesinstitutioner. STU 
administrationsmyndigheden fastlægger hvem der føres tilsyn med. Tilsynet 
foretages af en ekstern tilsynsførende virksomhed udvalgt af STU 
Visitationsudvalget. STU Visitationsudvalget orienteres om indhold i 
tilsynsrapporterne, ligesom udvalget har mulighed for at ønske særlige 
fokuspunkter undersøgt under tilsynet.

Leverandører forpligtiger sig til at føre protokol over den unge STU 
studerendes fravær og indberetter til UU Sydfyn ved bekymrende fravær. 
Ved mere en fem dages fravær om måneden, skal der indberettes til UU 
Sydfyn, og UU Sydfyn skal tage en drøftelse med STU institutionen herom.   

STU leverandøren skal endvidere melde tilbage til UU Sydfyn, såfremt den 
unge ikke trives, eller der er konkrete udfordringer i forhold til den unges 
uddannelsesforløb. Rettelser i den unges uddannelsesplan, kan kun ske 
efter godkendelse fra UU Sydfyn.

23. Tillægsydelser til STU leverandører
Der visiteres som udgangspunkt ikke ekstra støtte eller personlig hjælper 
under STU eksempelvis ved bevilling af § 85 støtte. Det forudsættes, at 
den unge ved visitationen tilhører målgruppen for tilbuddet, og at evt. særlig 
støtte eller omsorg er indeholdt i taksten.  

Der visiteres som udgangspunkt ikke ekstra timer/ressourcer/lommepenge 
til den unge i forbindelse med eksklusioner og skolerejser, der arrangeres 
af uddannelsesstedet. Dette bør være indeholdt i taksten. 

Der visiteres som udgangspunkt ikke arbejdstøj, sikkerhedssko og særlige 
hjælpemidler til den unge på et STU-forløb, da det forventes at afholdes af 
uddannelsestilbuddet inden for den aftalte takst. 

Det forudsættes, at oven for nævnte tillægsydelser er indeholdt i betalingen 
til uddannelsestilbuddet og aftalt ved indgåelse af samarbejdsaftale, der 
udarbejdes mellem Svendborg Kommune og STU leverandøren. 

24. Klageadgang
Svendborg Kommunes afgørelser om
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 tilbud eller afslag på tilbud om en ungdomsuddannelse,
 målgruppevurdering,
 indholdet af ungdomsuddannelsen,
 afslag på anmodning om at afbryde eller holde pause fra 

ungdomsuddannelsen,
 afslag på anmodning om fravigelse af alderskravet i forbindelse med 

genoptagelse af uddannelsen og
 afbrydelse af ungdomsuddannelsen,

kan af den unge indbringes for Klagenævnet for Specialundervisning. 
Forældre eller værge kan efter fuldmagt fra den unge klage på den unges 
vegne.

Klagenævnet for Specialundervisning kan ud over at tage stilling til 
lovligheden af Svendborg Kommunes beslutninger også tage stilling til 
spørgsmål om beslutningernes rimelighed og/eller hensigtsmæssighed, men 
klagenævnet kan ikke tage stilling til kommunalbestyrelsens afgørelser om 
befordring og mellemkommunale betalingsforhold.

25. Økonomi
Svendborg Kommune afholder, som udgangspunkt, alle udgifter til STU. 
Uddannelsen er i alle tilfælde gratis for den unge. 

Svendborg Kommune kan kræve betaling fra en anden kommune for udgifter 
til undervisning af unge, der har folkeregisteradresse i denne kommune, eller 
som har folkeregisteradresse i Svendborg kommune, men indgår i folketallet 
i en anden kommune ved beregning af kommunal udligning og generelle 
tilskud til kommunen. Det er STU administrationens opgave at varetage og 
rådgive STU Visitationsudvalget i spørgsmål om mellemkommunale 
betalingsforhold.

Svendborg Kommune afholder udgifterne til særligt tilrettelagte forløb, 
herunder eventuelt afklaringsforløb indeholdt i STU’en og supplerende 
undervisningstilbud samt tilrettelæggelse af undervisningen. 
Uddannelseselementer, der er særligt tilrettelagt for unge i 
ungdomsuddannelsen, skal således altid finansieres af Svendborg 
Kommune, også selv om der er tale om elementer, der udbydes af 
selvejende uddannelsesinstitutioner med statsligt finansierede uddannelser.

Udgifter til elementer af ordinær undervisning, der leveres af frie fagskoler, 
produktionsskoler og institutioner for erhvervsrettet uddannelse finansieres 
efter bestemmelserne i den lovgivning, der gælder for den pågældende 
aktivitet.

Udgifter til eventuel elevbetaling betales af kommunen.

Budgettet til STU er placeret under Chefen for Familie og Uddannelse.


