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Kontakt: 
 
 l Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til din vejleder i  
 UU-Aalborg. Du kan finde kontaktoplysninger på: 
 

 

www.uu-aalborg.dk 
 
  
 Du er også velkommen til at kontakte vores sekretariat på  
 9931 4501 
 
 
 
 
 

UU-Aalborg 
Uddannelseshuset 

    Kayerødsgade 37, 9000 Aalborg 
 

Tlf: 9931 4501 
Sikker mail: uu@aalborg.dk   
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Kort om STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) 

 STU er en individuelt tilrettelagt 3 årig ungdomsuddannelse for 
 unge, som ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær        
 ungdomsuddannelse. Uddannelsen kan tilbydes efter undervis-
 ningspligtens ophør.  

 Den unge skal påbegynde uddannelsen, inden han eller hun fylder 
 25 år. Uddannelsen er ikke kompetencegivende til videre uddan-
 nelse eller til arbejdsmarkedet. 

 Formålet med STU er, at den unge opnår personlige, sociale 
 og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltag-        
 else i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse 
 og beskæftigelse.  

Hvornår er man i målgruppen til en STU 

 Hvis den unge har funktionsnedsættelser og/eller udviklingsfor-
 styrrelser, der gør, at den unge ikke har udsigt til at kunne gen
 nemføre en anden ungdomsuddannelse, er STU en uddannelse, 
 der kan hjælpe den unge til at udvikle færdigheder, der kan gavne 
 den unge i det daglige liv.  

 Det er UU, der vejleder om STU, og vurderer, om den unge kan 
 være i målgruppen til STU. 

Hvornår er man ikke i målgruppen til en STU 

  En ung, der indenfor et til to år og med SPS støtte, vil kunne 
 klare en ordinær ungdomsuddannelse eller FGU-forberedende 
 grunduddannelse,  er ikke i målgruppen til STU. Du/I kan læse  
 mere om SPS støtte her:  
 
 https://www.spsu.dk/  

 
 Unge, der i 9. eller 10. klasse vurderes til at være ”ikke uddannel-
 sesparate” til en ungdomsuddannelse,  tilhører ikke nødvendigvis 
 målgruppen for STU.  
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Kompetencebevis:  
 UU-vejleder inviterer den unge, i samarbejde med STU-udbyder, til 
 kompetencebevismøde 2-3 måneder før afslutning af STU.  
 
 STU-udbyder er i gang med at udarbejde kompetencebeviset på 
 specialvejledning.dk, som den unge også har adgang til. Kompeten- 
 cepapiret for STU indeholder en beskrivelse af den unges opnåede 
 kompetencer i STU-forløbet opdelt på faglige, personlige og sociale 
 kompetencer og en vurdering af den unges opfyldelse af lærings-
 målene. 
 Eksisterer der delkompetencebeviser fra andre udbydere, er UU-
 vejleder ansvarlig for, at disse bliver udleveret til den unge ved  
 afslutningen af STU.  
 
 UU-vejleder sender den unges kompetencebevis, samt evt. bilag i ét 
 dokument, til den unges e-Boks.  

 Evalueringsmødet er det sidste møde, hvor UU-vejleder deltager. 
 Udbyder udleverer kompetencebevis ved afslutning af STU.  

Yderligere informationer om STU: 
 Yderligere informationer om STU kan findes på Børne- og under-  
 visningsministeriets hjemmeside.  
 https://www.uvm.dk/saerligt-tilrettelagt-ungdomsuddannelse 

https://www.spsu.dk/
https://www.uvm.dk/saerligt-tilrettelagt-ungdomsuddannelse
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Pauser i forløbet  
 
 Hvis den unge bliver nødsaget til at holde en længerevarende pause 
 i uddannelsen ex. på grund af sygdom, skal visitationsudvalget god-
 kende afbrydelsen. Pause perioder må ikke overstige 2 år.  Den   
 unge skal søge om at genoptage STU-uddannelsen medmindre, der 
 er aftalt en fast periode. STU skal være afsluttet senest 5 år efter  
 starts dato.  
 
Befordring  
 Der er desværre ikke mulighed for statslig befordringsgodtgørelse 
 svarende til rejsekort som for unge på andre ungdomsuddannelser.  
 Unge med særlig befordringsbehov (særligt handicap, som gør det 
 nødvendigt med transport eks. kørestol), kan der søges taxa eller 
 kørselsgodtgørelse efter gældende takst. 
 
 Unge uden særlig befordringsbehov skal have 11 km eller derover 
 mellem hjem og uddannelsessted for at være berettiget til trans
 port. Her bevilges der et buskort, eller der kan søges om befor-
 dringsgodtgørelse efter statens gældende takst.  
 
Udslusningsmøde 
 
 STU udbyder inviterer_ til udslusningsmøde 6 måneder før afslut-
 ning af STU.  På dette møde evalueres den unges STU forløb, såle-
 des at udbyder har grundlaget for at lave kompetencebeviset.  
 Samtidig aftales der her, hvilke dokumenter der skal være en del af 
 kompetencebeviset. Rådgiver deltager også i mødet, for at bygge 
 bro til tiden efter STU.  
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Processen i en STU 
 
 Er den unge under 18 år, eller under værgemål, vil forældre/
 værge og den unge blive inviteret sammen.  
  
 Er den unge over 18 år, og myndig, vil den unge blive inviteret til 
 møde, og forælder eller bisidder kan inviteres med af den unge.  
  
 På baggrund af mødet og diverse dokumenter, der beskriver den 
 unges funktionsniveau, fx PPR-vurdering, beskrivelser af tidligere 
 skolegang og epikrise fra psykiater, vurderer UU vejlederen, om 
 den unge er i målgruppen til STU. Uanset om UU vurderer, den 
 unge er i målgruppen for STU eller ej, kan der udarbejdes en STU 
 indstilling, som vurderes af STU visitationsudvalget i Aalborg 
 Kommune. 

STU indstilling 

 Der udarbejdes en STU indstilling, som fremsendes til STU visita-  
 tionsudvalget, som har den endelige kompetence ift. at vurdere, 
 om den unge er i målgruppen for STU, samt vurdere om det 
 ønskede STU uddannelsessted kan imødekomme den unges be-
 hov og ønsker.  

 Den unge og evt. forælder/værge har mulighed for at kommen-
 tere og komme med forslag/ønsker til indstillingen. Hvis visitati-
 onsudvalget vurderer, at et  andet tilbud er det rigtige for den 
 unge, er det det tilbud den unge visiteres til.  
 Den unge og evt. forældre/værge skal orienteres skriftligt om 
 visitationsudvalgets  afgørelse. Skulle visitationsudvalgets afgø-
 relse gå imod den unges ønske, kan der klages til: 

   https://ast.dk/naevn/klagenaevnet-for-specialundervisning 
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Indhold i en STU 
 
 STU Ungdomsuddannelsen skal udgøre en ny start i den unges liv, 
 hvor muligheder og færdigheder afprøves. STU Uddannelsen til-
 rettelægges individuelt. Det betyder, der tages hensyn til den unges 
 kvalifikationer, modenhed og interesser.  
 
 STU består af både undervisning, træning, praktiske aktiviteter og 
 praktik i virksomheder. Uddannelsen skal udgøre et planlagt og ko-
 ordineret forløb, og der skal sigtes mod progression i den unges ud-
 vikling.  I uddannelsesforløbet kan der indgå elementer af almen 
 dannende karakter, der bl.a. kan omfatte almindelige skolefag m.v. 
 Hvis den unge som et led i sin uddannelsesplan fx ønsker at gå til 
 prøveforberedende undervisning i enkelte fag, vil der kunne indgå 
 sådanne fag i uddannelsen, herunder avu-fag, der udbydes af VUC.  
 
Et STU-uddannelsesforløb er bygget op omkring tre elementer:   
 
 1. En almen dannende del, der skal udvikle, støtte og træne den 
  unges kompetencer, bl.a. i forhold til:  
  a) kommunikation, viden og indsigt i samfundsforhold 
  b) bo-undervisning, selvstændig livsførelse og husholdning 
  c) økonomi og kendskab til offentlige tilbud. 
 
 2)  En specifik målrettet del, der skal udvikle, støtte og træne den 
  unges kompetencer, bl.a. i forhold til:  
  a) særlige færdigheder  
  b) fritids- og interessebetonede aktiviteter  
  c) beskæftigelsesmæssige aktiviteter som virksomhedsbesøg 
     og undervisning i arbejdsmarkedsforhold  
 
 3)  Praktik i virksomheder og institutioner, der skal støtte og       
  træne den unges kompetencer i forhold til at blive en del af         
  arbejdsmarkedet. 
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STU forløbsplan 
 
 STU Forløbsplanen indeholder blandt andet:  
 

• Den unges ønsker for hele uddannelsen  
• De langsigtede mål for uddannelsen  
• STU delelementer (den unges personlige, sociale og fag-

lige mål for hver uddannelsesdel samt en beskrivelse af 
den planlagte udvikling af den unges kompetencer)  

• En oversigt over de STU uddannelsesinstitutioner der er 
tilknyttet 

 
Forløbsplanen justeres mindst en gang om året af UU-vejleder. 

 

Krav til den unge i STU-forløbet  
 
 Der er krav til den unges fremmøde og deltagelse på uddannelsen, 
 og der skal følges op, hvis den unge udebliver eller ikke deltager      
 aktivt.  
 
Processen i opfølgningen på manglende fremmøde og deltagelse:  
 
• Hvis den unge ikke deltager aktivt i uddannelsen, tager UU-vejleder 

kontakt med den unge, og evt. forældre/værge, med henblik på at 
få klarhed over årsager til det manglende fremmøde samt justere i 
uddannelsesplanen. 

• Hvis den unge stadig ikke deltager aktivt i uddannelsen, udsender 
UU-vejleder et varselsbrev, hvori den unge og evt. forældre/værge 
indkaldes til en samtale.  

• Hvis den unge fortsat ikke deltager aktivt i uddannelsen, og det ikke 
skønnes, at yderligere justeringer af uddannelsesplanen kan ændre 
den unges adfærd, kan der træffes beslutning om at afbryde den 
unges uddannelse, og den unge tilbydes vejledning om andre rele-
vante tilbud.  

 


