Ungdomsuddannelse
for unge
med særlige behov
(kaldet Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU)

Ungdomsuddannelsen udgør en forberedelse til livet som voksen, hvor den
unge udvikles til så selvstændig en tilværelse som muligt. Ungdomsuddannelsen
er således en bred uddannelse, der sigter på at udvikle både personlige, sociale
og faglige/praktiske kompetencer.
Ungdomsuddannelsen bør foregå i et ungdomsmiljø, hvor den enkelte elev bliver
tilbudt en uddannelse, der er individuelt tilrettelagt, så den unge både får passende udfordringer, og der kan tages de hensyn, den unge har brug for.
MÅLGRUPPE
Uddannelsen tilbydes unge i alderen 16-25 år, der efter undervisningspligtens
ophør ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Heller ikke selvom der tilbydes specialpædagogisk støtte, mentorordning eller lignende.
MÅLET MED UDDANNELSEN
I lovgivningen er det beskrevet, at formålet med ungdomsuddannelsen er, at
unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige,
sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.
Derfor skal uddannelsen bidrage til at afklare og udvikle den unge i forhold til
bl.a.:
• uddannelse
• arbejdsmarked
• et aktivt fritidsliv
• en aktiv medborger
• et liv med gode sociale relationer
• muligheden for at flytte i egen bolig.
INDSTILLING TIL UDDANNELSEN
Det kræver en bevillig at komme i gang med STU.
UU-vejlederen på skolen indsamler nødvendig dokumentation på den unges
ressourcer og barrierer, indhenter samtykkeerklæring og laver en opdateret
uddannelsesplan, der peger på STU nsom relevant uddannelse.
En vejleder fra STU-teamet i Ungdommens Uddannelsesvejledning København
(UU København) udarbejder en STU indstilling i samarbejde med den unge og den
unges forældre. STU indstillingen sendes til Visitationsudvalget i Københavns
Kommune, der vurderer, om den unge kan få bevilliget uddannelsen.

FORSØRGELSESGRUNDLAG
Unge under 18 år modtager ingen ydelse.
Unge over 18 år kan i nogle tilfælde modtage pension, mens de er på uddannelsen. Andre unge modtager uddannelseshjælp fra Jobcentret. Den unge skal
ansøge om uddannelseshjælp på Jobcentret.
MANGE UNGE BRUGER STU TIL AT:
• få gode venner
• begynde at tage ansvar for beslutninger
• gøre små ting på egen hånd som eksempelvis at lære at tage bussen til
kendte steder
• være del af et trygt ungdomsmiljø
• dygtiggøre sig indenfor interesseområder (kreativt, sportsligt, praktisk,
teknisk, IT fagligt eller andet)
• afprøve sig selv i praktikforløb
• afklare jobmuligheder efter STU
• blive bedre til at kommunikere med andre - lytte til, hvad andre siger
og blive god til at sige, hvad man selv gerne vil og ikke vil
• dygtiggøre sig i eksempelvis dansk og matematik - evt. lære at bruge
hjælpemidler. Nogle gennemfører en afgangsprøve
• lære relevante ting om personlig økonomi
• lære at købe ind og lære grundlæggende færdigheder i et køkken for at
blive mere selvhjulpen.
VEJLEDNING
En STU-vejleder fra UU København følger den unge gennem alle tre år.
LOVGRUNDLAG
Lovbekendtgørelse nr. 783 af 15. juni 2015.

KONTAKT
Du kan kontakte en vejleder fra STU-teamaet ved at ringe til UU København
på 3366 2300 eller skriv til stu@buf.kk.dk
Du kan læse mere om STU på UU Københavns hjemmeside: www.uu.kk.dk/stu

STU UDDANNELSESSTEDER
STU Visitationsudvalget beslutter, hvilken kategori af uddannelsessteder, den enkelte unge kan benytte.
Kategori 1
Unge med generelle indlæringsvanskeligheder

1. CSV
2. HKI
3. Glad fagskole
4. Erhvervsskolen af 2011

Kategori 2
Unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, herunder unge med
ADHD og autisme

1. Sputnik
2. TAGA skolen
3. HKI
4. Erhvervsskolen

Kategori 3, 1. del
Unge med udviklingshæmning

1. Uddannelsescenter UIU
2. Skolen på Borgervænget/LAVUK

1. Ibos
Kategori 3, 2. del
Unge med synsnedsættelse eller blind- 2. Castberggård
hed og unge med hørenedsættelse eller
døve
Kategori 4
Unge med psykiske vanskeligheder,
herunder eks. skizofreni, angst eller
fobi

1. Fontana
2. Sputnik
3. HKI
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På UU Københavns hjemmeside findes fire kataloger, hvor uddannelsesinstitutionerne beskriver deres STU tilbud til unge, der er godkendt i den nævnte kategori.
uu.kk.dk/artikel/stu-tilbud-til-unge-der-bor-i-koebenhavn

