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Kvalitetsstandard – Aalborg Kommune  
 
Aalborg Kommune har vedtaget en Kvalitetsstandard for Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge 
med særlige behov (STU), Aalborg Kommune i juni 2020. Det fremgår af kvalitetsstandarden at der som 
udgangspunkt kun kan visiteres til STU-tilbud, der kan leve op til den overordnede målsætning om, at den 
unge skal være afklaret ved udgangen af det 3. år i STU-forløbet. Det gælder både Aalborg Kommunens 
egne tilbud såvel som eksterne tilbud.  
Udgangspunktet er endvidere, at uddannelsesplanen sammensættes af uddannelseselementer inden for en 
distance, hvor den unge kan transporteres til og fra dagligt.  
Valg af uddannelsestilbud skal understøtte det overordnede formål med uddannelsesplanen. Ud fra et 
princip om økonomisk forsvarlig forvaltning skal der tages udgangspunkt i de billigste løsninger, som 
understøtter det overordnede formål med uddannelsesplanen. Det betyder, at STU-visitationsudvalget ved 
visitation til konkrete uddannelsestilbud foretager en individuel konkret vurdering af om, 
uddannelsestilbuddet, den unges problemstiller og udgiften forbundet med forløbet samlet set er det 
optimale tilbud til den unge.  
 
Nedenstående liste er udfærdiget ud fra ovenstående principper, og sætter retning for, efter hvilken 
prioritering der skal ske indstilling til Visitationsudvalget. Således skal der mindst indstilles til et tilbud efter 
nedenstående retningslinjer. 
 
Grøn kategori:  tilbud der umiddelbart kan anvendes  
Gul kategori:  tilbud der kan anvendes i situationer, hvor det ikke er muligt at pege på tilbud 

i den grønne kategori.  
Blå kategori:  tilbud der kun kan anvendes i helt særlige situationer, fordi der er behov for 

om en specialiseret indsats eller særligt sårbare elever og hvor tilbud i hhv. de 
to andre kategorier ikke kan anvendes.  

 
Tilbud der retter sig mod fleksjob 

– job/uddannelse samt 

livsduelighed 

 
Tilbud der retter sig mod at kunne 

begå sig og trives i beskyttet 

beskæftigelse/aktivitets- og 

samværstilbud samt 

livsduelighed 

STU College  Nordbo 

Kaffe Fair  VUK 

Nordvirk  SIND 

FGU Aalborg / STU  
 

   

Excentriz  Nr. Vesterskov 

Special Minds  CDH 

Nordbo  Kaffe Fair 

VUK   

CDH   

Nr. Vesterskov    

   

PMU  Limfjordsskolen 

AspIt  Voksenbøgen 

Sind  Væksthuset 

Voksenbøgen  
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Begrundelse for placering i de enkelte kategorier 
 
Ved placeringen i den grønne kategori er der lagt vægt på:  

- At der er mulighed for at optræne og tilegne sig konkrete faglige kompetencer  
- At der gives en indsats mhp. udvikling af sociale kompetencer 
- At der anvendes eksterne praktikker 
- At der udbydes FVU 
- At der kan trænes ADL igennem de aktive indsatser 
- At der sker afklaring af arbejdsevnen senest ved udløbet af STU-forløbet.  
- At der er mulighed for at deltage i STU uden det forudsætter bodel 
- At tilbuddet rummer en bred gruppe af unge 
- Pris 

 
Ved placeringen i den gule kategori er der ud over de i den grønne kategori nævnte punkter endvidere lagt 
vægt på:  

- At tilbuddet retter sig mod en mindre gruppe af unge 
- At der er tale om en specialiseret indsats  
- At tilbuddet kan forudsætte en længere transporttid mellem hjem og uddannelsessted 
- At udslusning til job eller uddannelse sker i mindre omfang 
- Pris 

 
Ved placeringen i den blå kategori er der ud over de i den grønne kategori nævnte punkter endvidere lagt 
vægt på:  

- At tilbuddet indeholder en indsats som rettes mod en meget lille gruppe af unge som er særligt 
udfordret 

- At der er tale om en specialiseret indsats  
- At tilbuddet i høj grad er et skridt på vejen mod en mere afklarende indsats i den grønne kategori 
- At tilbuddet kan forudsætte en længere transporttid mellem hjem og uddannelsessted 
- PMU og Limfjordsskolen forudsætter, at borger visiteret til botilbud efter SL § 107. 
- Pris 

 
 


