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Specifikke mål:  
En specifik del, der skal støtte udviklingen af den unges interes-
ser og evner samt særlige færdigheder. Der kan heri indgå fag 

ex valgfag, der støtter den unges fritids- og interessebetonede 
aktiviteter. Der kan også indgå fag, der forbereder til og giver 

træning i beskæftigelsesmæssige aktiviteter, herunder virksom-
hedsbesøg, undervisning i arbejdsmarkedsforhold og forbere-
delse og træning med henblik på praktik i virksomheder og in-

stitutioner. 
 

 

Afslutning af STU forløb: 
På baggrund af uddannelsesstedets opsummering og konklusion 
på STU forløbet, udfærdiger UU-vejlederen ved uddannelsens 
afslutning et kompetencebevis til den unge.   

 
 

Kompetencebevis:  
Beskriver hvilke kompetencer den unge har opnået under sin 
uddannelse.  

Kompetencebeviset udleveres til den unge ved uddannelsens 
afslutning, enten af uddannelsesstedet eller UU-vejlederen.  

Kompetencebeviser kan også eftersendes i papirform eller som 
E-post, senest 14 dage efter uddannelsens afslutning. 
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Processen i en STU 
Når den unge er godkendt til den 3-årige STU uddannelse, 
orienterer PPR uddannelsesstedet om den kommende elev og 

tilsender relevante dokumenter, herunder STU indstillingen. 
 

Obligatoriske møder i forløbet: 
 
1.  Afklaringskonference (indenfor 12 uger). Herefter la-

 ves 1. års uddannelsesplan. 
 

2. Justeringsmøde af uddannelsesplan, efter 1. år:  
 Evaluere og diskutere den unges udvikling samt redigere 

 uddannelsesplanen ved behov. Den justerede uddannel-
 sesplan skal senest 14 dage efter mødet sendes til den 
 unge, STU udbyderen og den unges rådgiver 

 
3. Justeringsmøde efter 2. år:   

 Evaluere og diskutere den unges udvikling samt redigere 
 uddannelsesplanen ved behov samt påbegynde forbere-
 delsen af, hvad der skal ske efter STU. Den justerede   

 uddannelsesplan skal senest 14 dage efter mødet sendes 
 til den unge, STU udbyderen og den unges rådgiver 

 
4. Evalueringskonference 3. år:  
 Evaluere målopfyldelsen for uddannelsen, samt den un-

 ges opnåede kompetencer. Herefter udarbejder UU-
 vejlederen kompetencebeviset. 

 
 I ovenstående møder deltager følgende:  

 Den unge 

 Evt. forældre eller værge 
 Uddannelsessted 

 UU-vejleder  
 Der kan også være andre interessenter, såsom råd-

giver,  PPR, medarbejdere fra botilbud, støtte-

kontaktpersoner  med flere.  
 

Vejlederne deltager, efter behov, i andre relevante møder 
vedr. den unge.  
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Afklaringsforløbet 
Afklaringsforløbet skal afdække, om de ønsker og behov, der 
er nævnt i indstillingen kan imødekommes af uddannelsesin-

stitutionen, og om der er andre ønsker og muligheder, der 
skal inddrages i den endelige uddannelsesplan.  

Afklaringsforløbet skal medvirke til at afdække personlige, 
sociale og faglige forudsætninger og potentialer, samt de 
specifikke interesser den unge har. 

Ved afklaringsforløbets afslutning indkalder UU-vejlederen til 
afklaringskonference, hvor forløbet evalueres. Konferencen 

foregår ofte på den uddannelsesinstitution, hvor eleven er i 
gang.  
 

Justeringsmøder/uddannelsesplan 
Med baggrund i afklaringskonferencen udarbejder UU vej-

lederen en endelig uddannelsesplan for den unge, der skal 
danne rammen for selve uddannelsens første år. Uddannel-

sesplanen sendes til den unge, dennes rådgiver, samt til ud-
dannelsesstedet, senest 14 dage efter afklaringskonferencen.  
Uddannelsesstedet skal på baggrund af uddannelsesplanen 

udarbejde en undervisningsplan. 
  

Eksempler på mål i uddannelsesplanen: 
Almene mål:  

En almen dannende del, der retter sig mod den unges per-
sonlige og sociale udvikling kombineret med samfundsfag. 
Der kan heri indgå fag (ex. dansk, matematik og samfunds-

fag), der udvikler den unges kommunikation, viden og indsigt 
i samfundsforhold, bo-undervisning, selvstændig livsførelse, 

husholdning, økonomi og kendskab til offentlige tilbud, samt 
anvendelse af hjælpemidler i forbindelse med uddannelsen.  
 

Praktiske mål:  
En praktisk del som kan være værkstedsundervisning eller 

praktik i virksomheder og institutioner, hvor den unge i prak-
sis får mulighed for at afprøve tilknytning til arbejdsmarke-
det.  


