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K-meddelelse nr. 19 

 

Kommunal sagsprocedure i sager om ungdomsuddannelse for unge 

med særlige behov  

 

Efter indstilling fra Ungdommens Uddannelsesvejledning træffer 

kommunens visitationsudvalg afgørelse i sagerne om ungdomsud-

dannelse for unge med særlige behov. 

 

Lovgrundlag mv. 

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (Lov nr. 564 af 

6. juni 2007). 

 

Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov,  

(Bekendtgørelse nr. 974 af 19. juli 2007).  

 

Vejledning til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (VEJ nr. 

9569 af 16. november 2011).  

 

Konkret anvendte bestemmelser 

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, §§ 2, stk. 3, og 

4, stk. 1. 

 

Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, § 5. 

 

Vejledning til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, kapitel 2, 4 

og 5. 

 

Meddelelse 

Tilbuddet om en ungdomsuddannelse skal som udgangspunkt gives i for-

bindelse med undervisningspligtens ophør, og inden den unge fylder 25 år. 
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Ungdommens Uddannelsesvejledning udarbejder sammen med den unge og 

forældrene en indstilling til kommunen om optagelse på en ungdomsuddan-

nelse for unge med særlige behov. Kommunen træffer herefter afgørelse 

om, hvorvidt den unge er omfattet af målgruppen for loven.  

Det fremgår af nogle af de klagesager, der indtil nu har været behandlet i 

klagenævnet, at det kan være svært for kommunerne at finde tilbud, der 

svarer til den unges forudsætninger, behov og ønsker. 

 

I en del sager kan det konstateres, at den unge og forældre ikke er blevet 

tilstrækkeligt informeret om, at indstillingen fra Ungdommens Uddannel-

sesvejledning kun er en indstilling. Den endelige afgørelse træffes af kom-

munen. 

 

Det følger af § 4, stk. 2, at ungdomsuddannelsen indledes med et afklarings-

forløb på indtil 12 uger, der skal afdække den unges ønsker og muligheder. 

Varigheden af afklaringsforløbet fastsættes efter en konkret vurdering af, i 

hvilket omfang den unge har behov herfor. I forbindelse med afklaringsfor-

løbet udarbejdes en individuel uddannelsesplan, der indeholder de aktivite-

ter, som den unge skal tilbydes. 

 

Yderligere oplysninger 

Klagenævnets sekretariat: klagenaevnet@ktst.dk 
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