
Du kan læse mere om STU-uddannelsen på UUV Køge Bugts 
hjemmeside: www.uuv.dk 
 
Du kan også kontakte en STU-vejleder fra Team Unge ved at rin-
ge eller skrive – kontaktoplysninger fremgår af nedenstående: 
 
 
Greve Kommune:     Solrød Kommune: 

   
Claudia Radzioch  Maj-Britt Larsen  Marianne Balsløv 
Mobil: 2879 2724  Mobil: 2879 2768  Mobil: 2332 2625 
claudia.radzioch@koege.dk maj-britt.pia.larsen@koege.dk marianne.balsloew@koege.dk 

 
Køge Kommune: 

   
Rikke Trondhjem Pernille Steenberg 
Mobil: 4012 5783 Mobil: 28792613 
rikke.trondhjem@koege.dk pernille.steenberg@koege.dk 

 
Stevns Kommune: 

 
Bente Kirketerp-Møller 
Mobil: 2879 2619 
bente.kirketerp-moeller@koege.dk  

 

Ungdomsuddannelse 

for unge 

med 

særlige behov 
- kaldet STU-uddannelse 
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HVAD ER SÆRLIGE BEHOV? 

At have særlige behov er et vidt begreb, men kan spænde fra udvik-
lingshæmning, til opmærksomhedsforstyrrelser, udviklingsforstyrrel-
ser, hjerneskade, psykiske vanskeligheder og vanskeligheder ved so-
cialt samvær. 

 
MÅLGRUPPE 
STU-uddannelsen tilbydes unge, der efter 9., 10. klasse eller senere, 
ikke har mulighed for at gennemføre en af de ordinære ungdomsud-

dannelser, selv ikke med socialpædagogisk støtte (SPS-støtte), men-
tor eller lign. 

Uddannelsen skal påbegyndes inden det fyldte 25. år, og afsluttes in-

den for 5 år fra uddannelsen er påbegyndt. 

Det er den unges samlede funktionsniveau, der er afgørende for, om 
den unge er i målgruppen til STU-uddannelsen. 

 

MÅLET MED UDDANNELSEN 
STU-uddannelsen varer 3 år og foregår på et STU-uddannelsessted, 
hvor den enkelte unge får passende udfordringer, samtidig med at 

der tages de hensyn, som den unge har brug for. 

Målet med en STU-uddannelse er at klæde den unge bedst muligt på 
til et ungdoms- og voksenliv, der er så selvstændigt som muligt. 
Samtidig kan en STU-uddannelse være springbræt til en uddannelse 
og/eller et arbejde inden for det ordinære område eller i mere beskyt-

tede rammer. En STU-uddannelse betyder, at forløbet netop tager 
afsæt i og hensyn til den enkelte unges kvalifikationer, modenhed, 
interesser og behov. 

STU-uddannelsen skal udgøre et planlagt og koordineret forløb, og 
der skal sigtes mod progression i den enkelte unges udvikling. Der er 
altså ikke to uddannelsesforløb, der er ens – heller ikke selv om de 

unge går på samme STU-uddannelsessted. Elementer i en STU-
uddannelse kan eksempelvis være faglig undervisning tilrettelagt efter 
den unges niveau, bo-undervisning, praktik i virksomheder eller insti-
tutioner, arbejde med udvikling af sociale- og personlige kompetencer 

samt sociale aktiviteter. 

STU-uddannelsen er ikke en kompetencegivende uddannelse. Det vil 

sige, at STU-uddannelsen ikke giver mulighed for at varetage bestem-
te funktioner efterfølgende. 

 

En STU-uddannelse kan hjælpe den unge med at: 

• Blive en aktiv medborger 
• Få et aktivt fritidsliv 
• Få et liv med gode sociale relationer 
• Undersøge muligheden for at flytte i egen bolig 

• Blive afklaret i forhold til arbejdsmarkedet 
• Evt. afklaring og forberedelse til videre uddannelsesmuligheder 
 
INDSTILLING TIL UDDANNELSEN 

Det kræver en bevilling fra kommunen at komme i gang med en 
STU. 

UU-vejleder indsamler nødvendig dokumentation på den unges res-
sourcer og barrierer, indhenter samtykkeerklæring og laver en op-
dateret uddannelsesplan, der peger på STU som relevant uddannel-
se. Det er en STU vejleder, der laver STU-indstillingen med uddan-

nelsesplan, og som efter den unges og forældres godkendelse sen-
des til kommunens STU-visitationsudvalg. 

Kommunens visitationsudvalg tager endelig stilling til, om den unge 
er omfattet af målgruppen for STU. 

 

FORSØRGELSESGRUNDLAG 
STU’en er ikke SU-berettiget, men gratis for den unge. 

Under 18 år beholder den unge de ydelser, man i øvrigt har ret til. 

Unge over 18 år har mulighed for at søge om uddannelseshjælp på 
kommunens Jobcenter. 

 
VEJLEDNING 
STU-vejleder følger den unge gennem alle tre år ved løbende sta-

tusmøder med uddannelsesstedet, den unge og evt. forældre. For-

målet er at sikre en løbende progression – personligt, socialt, fagligt 
og praktisk. 
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