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Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) I Ballerup 
Kommune 

  
 
Formål og målgruppe 
Ny lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) trådte i kraft 1. 

August 2008. Formålet er, at unge udviklingshæmmede, og andre unge med 
særlige behov opnår personlige, sociale og selvstændige competencer til en så 
selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt. 

 
Målgruppen er således unge, der ikke har mulighed for, at gennemføre en anden 

ungdomsuddannelse på ordinære vilkår. Unge udviklingshæmmede, og andre unge 

med særlige behov har et retskrav på en ungdomsuddannelse, og tilbuddet kan 

gives i forbindelse med undervisningspligtens ophør. 
 
Ungdomsuddannelsen skal udgøre en ny start i den unges liv, hvor muligheder og 

færdigheder afprøves. Samtidig skal ungdomsuddannelsen give den unge tilknyt- 

ning til et ungdomsmiljø, hvor der kan gøres nye sociale erfaringer. 
 
Ungdomsuddannelsen kan ikke anvendes som støtte til gennemførelse af andre 

ungdomsuddannelser. Ungdomsuddannelsen er heller ikke en videreførelse af un- 

dervisningen i folkeskolen. Det er en selvstændig ungdomsuddannelse for unge 

med særlige behov, der skal give disse unge et springbræt til voksentilværelsen. 

 
Den unge kan modtage STU-tilbud indtil det fyldte 25. år, og skal færdiggøre ung- 
domsuddannelsen senest 5 år efter, at den er påbegyndt. 

 
En STU-uddannelse varer 3 år. 

 
Kommunen afgør, hvem der er i målgruppen 
Det er Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune, der træffer afgørelsen om, hvor- 
vidt en ung er omfattet af målgruppen. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelsen på 
baggrund af en indstilling fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). 

 
Indstilling fra Ungdommens Uddannelsesvejledning 

Ungdommens Uddannelsesvejledning indstiller efter målgruppegodkendelse et til to 

udkast til en individuel uddannelsesplan, der er udarbejdet i samråd med den unge 

og forældrene. Ungdomsuddannelsen skal i videst muligt omfang tilrettelægges un- 

der hensyntagen til den enkelte unges kvalifikationer, modenhed og interesser.
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Udgifter i forbindelse med uddannelsen 
I forbindelse med uddannelsen, skal kommunen sørge for eller afholde udgifterne, 
til fornøden befordring mellem hjem eller fast aflastningshjem og uddannelses-
institution eller praktiksted. Endvidere skal kommunen sørge for, at de nødvendige 
undervisningsmidler stilles vederlagsfrit til rådighed. 

 
Klagemuligheder 

Både Kommunalbestyrelsens afgørelser om afslag på STU-uddannelse og indholdet 

i den aktuelle STU-uddannelse, kan af den unge indbringes for Klagenævnet for spe- 
cialundervisning. 

 

STU i Ballerup Kommune 
Visitationsudvalg 

I Ballerup Kommune afgøres indstillinger fra Ungdommens Uddannelsesvejledning 

om STU forløb af et visitationsudvalg. Visitationsudvalget er sammensat på tværs af 

forvaltningen med repræsentanter fra handicapteam for børn, handicapteam for 

voksne samt Jobcentret. Udvalget har desuden en sekretær tilknyttet. 
Der er som hovedregel optag på uddannelsen to gange årligt – 1. januar og 1. au- 

gust. 

 
Målgruppedefinition til STU 
En STU-uddannelse skal betragtes som sidste mulighed, når alle andre muligheder 
for at opnå en ordinær ungdomsuddannelse er udelukket. 

 
Det betyder, at hvis den unge kan gennemføre et andet ungdomsuddannelsestil- 

bud, f.eks. med faglig og personlig støtte, så er den unge IKKE omfattet af mål- 

gruppen for STU. Derfor afhænger målgruppeafklaringen også af, om der findes an- 

dre uddannelsestilbud, som den unge kan gennemføre. 
 
Kommunen kan i samarbejde med den unge f.eks. iværksætte forskellige tiltag, 

som kvalificerer den unge til senere at være i stand til at gennemføre en egentlig 

ungdomsuddannelse. 

 
Da STU-uddannelse ikke kvalificere til yderligere uddannelse, er der god 
grund til at forsøge at få den unge gennem det almindelige uddannelsessy- 
stem evt. med støtte. 

 
Loven om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov definerer kun målgrup- 

pen for STU-uddannelse som ”unge udviklingshæmmede og andre unge med særli- 

ge behov”. Det mest nærliggende er, at se på hvordan funktionsniveauet hos den 

unge er, idet det er funktionsniveauet der afgør, om den unge er i stand til at tage 

en ungdomsuddannelse som f.eks. EGU. 
 
Unge, hvis funktionsniveau varigt kan kategoriseres inden for følgende tre 

områder, er omfattet af målgruppen for STU i Ballerup Kommune: 
 
Det højeste funktionsniveau er unge, der har en vis selvstændighed og f.eks. 

med den rette støtte på længere sigt kan få berøring med det ordinære arbejds- 

marked, f.eks. i form af et job med løntilskud. Unge inden for dette område kan kla- 

re sig i egen lejlighed med støtte i form af hjemmevejleder el. lign. 

 
Det mellemste funktionsniveau er unge, der har en vis selvstændighed, men 
som trods støtte kun vil få berøring med det ordinære arbejdsmarked via beskyttet 
beskæftigelse. Disse unge kan typisk klare sig i bofællesskaber uden døgndækning.
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Det laveste funktionsniveau er unge, der ingen sprog har eller kun meget lidt 

sprog og evt. heller ikke er fysisk mobile. Typisk vil disse unge efter endt STU- 

uddannelse overgå til et aktivitets- og samværstilbud med eller uden ekstra støtte. 

Disse unge er ikke i stand til, heller ikke på længere sigt, at bo i egen lejlighed. De 

har behov for daglig støtte f.eks. i form af bofællesskab med døgndækning eller de- 

cideret døgnophold på døgninstitution. 

 
Vedtagelsen af denne målgruppedefinition er i overensstemmelse med lovens inten- 
tioner og vil betyde, at unge der ligger uden for disse funktionsniveauer skal have 
et andet uddannelsestilbud. De er ikke omfattet af målgruppen for STU. 

 
Det er Visitationsudvalget, der beslutter om den unge er omfattet af mål- 
gruppen, samt hvilket STU tilbud han/hun skal have. 
Såfremt den unge vurderes at tilhøre målgruppen for STU, er det visitationsudval- 

get for STU i Ballerup Kommune i samarbejde med UU-vejlederen der beslutter,  

hvilket tilbud den unge skal have. 
 
Det skal understreges, at trods retskrav på en STU-uddannelse, er der ikke noget 

retskrav på et hvilket som helst uddannelsessted, det vil sige, at der er ikke frit 

valg blandt alle STU- udbydere. Visitationsudvalget vægter nærhedsprincippet højt 
således, at den unge ikke får uforholdsmæssig langt til uddannelsessted. Uddannel- 

sescenter Maglemosen er beliggende i Ballerup Kommune, og hvis den unge er i 
målgruppen, vil visitationsudvalget som udgangspunkt pege på Maglemosen. 

 
Ballerup Kommune samarbejder med en række omegnskommuner på STU området, 

herunder et mere formaliseret samarbejde med en række udbydere af STU uddan- 

nelser, hvor det bl.a. er sikret, at både kvalitet og økonomi lever op til kommuner- 

nes krav. 
 
STU og botilbud 
Der gives i Ballerup Kommune som udgangspunkt ikke STU tilbud sammen med bo- 

tilbud. I ganske særlige tilfælde kan, der dog gives tilsagn til et botilbud (f.eks. for 
et år, oftest det sidste år). Forud for at visitationsudvalget tager stilling til STU med 
botilbud, skal sagsbehandler inden for det respektive område have taget stilling til, 

hvorvidt den unge er omfattet af målgruppen for botilbud. 
 
STU og §36/§104-fritidstilbud 

Da der ikke er noget lovkrav efter §36/§104 gives der i Ballerup Kommune ikke 
§36/§104-fritidstilbud samtidig med et STU-forløb, med mindre STU uddannelsen 

tages på Maglemosen, og §36/§104 fritidstilbud ligger i forlængelse af STU- 
tilbuddet. Det skyldes, at en stor del af de unge, der er i målgruppen til Maglemo- 

sen ikke kan være alene hjemme, efter den almindelige undervisning er afsluttet. 


