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Kvalitetsstandard for ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) 

Lovgrundlag for ydelse Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (Lov 
564 af 6. juni 2007)  

Hvem kan modtage 
ydelsen? 

Ungdomsuddannelsen er et uddannelsesforløb for unge med 
særlige behov, som ikke har mulighed for at gennemføre en anden 
ungdomsuddannelse selv ikke med særligt tilrettelagt 
socialpædagogisk støtte. 

Ungdomsuddannelsen omfatter unge, som er mellem 16 og 25 år, 
og har afsluttet grundskolen. Uddannelsen skal påbegyndes inden 
det fyldte 25. år og afsluttes inden for 5 år fra uddannelsen er 
påbegyndt. 

Gentofte Kommune har besluttet at der visiteres to gange om året 
den 15. marts og den 1. september. 

Den unge skal have folkeregisteradresse i Gentofte Kommune.  Det 
er fraflytterkommunen, der er handlekommune, hvis borgeren bor 
på et midlertidigt botilbud efter § 107-tilbud. 

Hvis den unge har afbrudt ungdomsuddannelsen på grund af 
sygdom eller af andre grunde, kan den unge anmode om at 
genoptage uddannelsen på et senere tidspunkt. Anmodning om 
genoptagelse af uddannelsen skal ske, inden den unge fylder 25 år. 

Eksempler på borgere, der kan være berettiget til et 
uddannelsestilbud: 

 Borger med generelle 
indlæringsvanskeligheder/udviklingshæmmede 

 Borgere med opmærksomhedsforstyrrelser/ADHD 

 Borgere med en autismespektrumforstyrrelse 

 Borgere med psykiske og fysiske handicaps 

I forbindelse med visitationen foretages en konkret og individuel 
vurdering af, om borgeren er i målgruppen for STU, eller om 
borgeren kan gennemføre ordinær ungdomsuddannelse, eventuelt 
med støtteforanstaltninger. 

Hvad er formålet med 
ydelsen? 

Formålet med ungdomsuddannelsen er, at borgeren opnår 
personlige, sociale og faglige kompetencer, der gør, at 
vedkommende kan leve et så selvstændig og aktivt voksenliv som 
muligt og eventuelt kan anvende forløbet til videre uddannelse og 
beskæftigelse. 

Hvilke aktiviteter indgår i 
ydelsen? 

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

 

Hvilke aktiviteter indgår 
ikke i ydelsen? 

Sociale foranstaltninger, herunder botilbud, botræning og 
fritidstilbud er ikke en del af uddannelsen. 
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Ydelsens omfang? 

(hyppighed, placering på 
dagen) 

Uddannelsen er en 3-årig fuldtidsuddannelse. 

Der er krav om et årligt minimumstimetal på 840 timer á 60 min. 
svarende til 28 lektioner á 45 min. i 40 uger. 

Praktikperioden må max. være på 280 timer årligt. 

Hvem leverer ydelsen? Gentofte Kommune anvender primært eget uddannelsestilbud på 
JAC. Øvrige tilbud vil også kunne benyttes ud fra en konkret og 
individuel vurdering 

Visitation Gentofte Kommunes visitationsudvalg vedr. STU består af 
repræsentanter fra: 

 Kommunens børne-, unge- og voksenområde 

 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 

 UU Nord (Ungdommens Uddannelsesvejledning til 
Nordkommunerne) 

 Jobcenter Gentofte. 

Efter indstilling fra UU Nord tager kommunens visitationsudvalg 
stilling til, om borgeren er omfattet af målgruppen for en STU.  

Hvis borgeren vurderes at være i målgruppen, afdækker UU Nord 
borgerens og de pårørendes behov og ønsker. På baggrund af 
denne indstiller UU Nord som udgangspunkt til et primært og et 
sekundært uddannelsestilbud og udarbejder en uddannelsesplan.  

Er der valgmuligheder 
mht. leverandør? 

Der tages så vidt muligt hensyn til den unges og forældrenes 
ønsker. 

Valget af leverandør skal ske med udgangspunkt i eksisterende 
tilbud, som indeholder elementer, som er tilpasset den unges 
forudsætninger og behov.  

Kommunalbestyrelsens afgørelse på tilbud eller afslag på tilbud kan 
af den unge indbringes for Klagenævnet for vidtgående 
specialundervisning. 

Kompetencekrav til 
udfører 

Leverandører af en STU skal have den relevante pædagogiske eller 
faglige baggrund. 

Hvad koster ydelsen for 
modtageren? 

Ungdomsuddannelsen er gratis for den unge. Udgiften til fornøden 
befordring mellem hjem og uddannelsessted kan afholdes efter 
gældende regler, som fremgår af vejledningen til loven. 

Hvordan følges op på 
ydelsen? 

Uddannelsesplanen indeholder uddannelsesmål for de enkelte 
elementer i uddannelsen – herunder praktikophold. Disse mål 
evalueres minimum en gang om året. 

Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om at afbryde 
uddannelsen, hvis den unge ikke deltager aktivt i uddannelsen. 

Hvis den unge senere anmoder om det, vil Gentofte Kommune 
vurdere om uddannelsen kan genoptages. 
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Udarbejdelse og 
opfølgning 

Kvalitetsstandarden er vedtaget i Socialudvalget den 11.09.2014. 

Kvalitetsstandarden revurderes og behandles politisk mindst én 
gang i hver valgperiode. 

Ved revision af standarden skal Handicaprådet høres. 
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