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Indholdet i STU

Formål med uddannelsen

Klagemulighed

Uddannelsens indhold

 Ungdomsuddannelsen retter sig mod unge, der ikke har

 Visitationsudvalgets afgørelse om tilbud eller afslag om

Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse skal indehol-

mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddan-

en ungdomsuddannelse kan indbringes for Klagenæv-

de fag og aktiviteter, herunder bo-undervisning der

net for vidtgående specialundervisning

 fremmer den unges personlige udvikling og mulighed

nelse på almindelige vilkår eller med støtte

 Formålet med ungdomsuddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.
STU er ikke kompetencegivende i forhold til det videre
uddannelsessystem

Hvornår kan man optages
på uddannelsen
 Tilbuddet gives i forbindelse med undervisningspligtens

 Det er også muligt at klage over indholdet af den særligtilrettelagte ungdomsuddannelse

 Visitationsudvalgets afgørelser er altid vedlagt en klagevejledning

Uddannelsesplan
 Uddannelsesplanen udarbejdes af UU og kan justeres
efter behov dog mindst en gang om året

 Uddannelsen kan stykkes sammen af elementer, der le-

for at deltage selvstændigt og aktivt i samfundslivet

 fremmer den unges evne til at indgå i sociale sammenhænge og til at få et selvstændigt og aktivt fritidsliv

 er rettet mod udvikling af personlige og sociale ressourcer til brug i eventuelle beskæftigelsessituationer

 Fritidstilbud er ikke indeholdt i en STU

Praktikophold
Praktikophold i virksomheder og institutioner skal bidrage

veres af:

til at opfylde målene i uddannelsesplanen ved at give den

ophør. Hvis den unge fortsætter undervisningen i folke-

 Efterskoler med særligt tilrettelagte forløb, herunder

unge:

skolen, en fri grundskole eller en efterskole m.v. efter

afklaringsforløb og supplerende undervisningstilbud

undervisningspligtens ophør, gives tilbuddet først ved

for unge

denne undervisnings ophør

 Husholdningsskoler, håndarbejdsskoler og folkehøj-

 Den unge kan optages på undervisningen indtil det fyldte 25. år

Hvordan optages man
på uddannelsen
 UU indstiller efter samråd med den unge og/eller forældre til optagelse på ungdomsuddannelsen. Indstillingen

skoler







for at opnå en fastere tilknytning til arbejdsmarkedet og
for at deltage i et aktivt voksenliv

Daghøjskoler
Værksteder og andre institutioner
Voksenspecialskoler

Uddannelsens tilrettelæggelse
 Den særlige tilrettelagte uddannelse skal i videst muligt

endelige afgørelse om optagelse og om uddannelsens
indhold

viklingen af personlige kompetencer

 Erfaring med arbejde og samarbejde , der er nødvendige

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse

kommunen, og skal indeholde et udkast til en uddannelsesplan

oner, som er relevante på arbejdsmarkedet eller for ud-

Produktionsskoler

kan suppleres med udtalelser fra andre sagkyndige i

 Det er kommunens visitationsudvalg, der træffer den

 Arbejdserfaring og anden erfaring, der sikrer kvalifikati-

omfang tilrettelægges under hensyntagen til den unges
kvalifikationer, modenhed og interesser

 Ungdomsuddannelsen skal udgøre et planlagt og koordineret forløb og kan indledes med et afklaringsforløb
på op til 12 uger

 Ungdomsuddannelsen består af elementer af undervisning og praktiske aktiviteter, herunder praktik i virksomheder og institutioner

 Indsigt i strukturen og arbejdsforholdene på en arbejdsplads

Indholdet i STU

Yderligere oplysninger

Undervisningstimetal

For at få yderligere oplysninger om den 3-årige ungdoms-

 Timetallet der skal være til rådighed skal udgøre mindst

uddannelse kan du rette henvendelse til UU-vejlederen på

800 timer årligt
 Heraf kan timetallet til praktiske aktiviteter, herunder
praktik normalt højst udgøre op til 280 timer årligt.

din skole eller kontakte:

UU-Aalborg,
Uddannelseshuset
Kayerøsgade 37
9000 Aalborg
Tlf. 99314501
uu@aalborg.dk

Afbrydelse af uddannelsen
 Hvis den unge efter eget ønske, sygdom eller andre årsager afbryder ungdomsuddannelsen, kan den unge anmode om at genoptage uddannelsen senere
 Anmodning om genoptagelse af uddannelsen skal ske
inden den unge fylder 25 år
 Den unge skal dog færdiggøre uddannelsen senest 5 år
efter, at den er påbegyndt

Kompetencepapir

Økonomi og Transport
 Uddannelsen er gratis. Der kan ikke søges SU, men den
unge bibeholder de ydelser, som den unge i øvrigt måtte have ret til
 Som udgangspunkt ydes der kun kørselstilskud, hvis afstanden mellem hjem og uddannelsessted er over 11
km.
 Hvis der er behov for specialtransport sørger kommunen for eller afholder udgifterne til transport
 Behovet for specialtransport beror på en individuel vurdering bl.a. på grundlag af en lægeerklæring

Den særligt tilrettelagte
3-årige ungdomsuddannelse
for unge med særlige behov

Du kan også kontakte voksenspecialundervisningskonsulenten ved PPR Aalborg

Lone Kristensen
Tlf. 99314250
LKRI-skole@aalborg.dk

 Ved uddannelsens afslutning udstedes et kompetencepapir, som skal indeholde en beskrivelse af de opnåede
kompetencer, samt en vurdering af den unges opfyldelse af målene for hele uddannelsen og for de enkelte uddannelsesdele
 Afbrydes uddannelsen, udstedes et kompetencepapir
for de færdiggjorte uddannelsesdele

STU

Du kan finde yderligere oplysninger her:
www.ppr-aalborg.dk
www.uu-aalborg.dk
www.uvm.dk
www.uddannelsesguiden.dk

Lovgivning:
Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
af 23/8-2013
Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med
særlige behov af 12/12-2013

Til forældre og andre samarbejdspartnere
Aalborg Kommune
Skole- og Kulturforvaltningen
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Godthåbsgade 8
9400 Nørresundby
99314125

