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K-meddelelse nr. 22 

 

Overgang fra lov om specialundervisning for voksne til lov om ung-

domsuddannelse for unge med særlige behov  

 

Unge, der pr. 31. juli 2007, deltager i et uafsluttet ungdomsforløb i 

henhold til lov om specialundervisning for voksne, skal overføres til et 

uddannelsesforløb efter lov om ungdomsuddannelse 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).  

 

Konkret anvendte bestemmelser  

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov § 16, stk. 2.  

 

Meddelelse  

Klagenævnet har truffet afgørelse om, at unge, som ved en fejl ikke er blevet 

overført til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov efter lovens § 

16, stk. 2, har ret til en ungdomsuddannelse for den resterende periode.  

 

Det følger af § 16, stk. 2, at unge under 25 år, der pr. 31. juli 2007 deltager i 

et uafsluttet ungdomsforløb i henhold til specialundervisning for voksne er 

omfattet af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Ung-

domsuddannelsen afkortes med den periode, hvor den pågældende har del-

taget i ungdomsuddannelsesforløbet i henhold til lov om specialundervis-

ning for voksne.  
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Klagenævnet opfatter ordlyden i denne bestemmelse således, at kommuner-

ne skal sikre, at unge, der pr. 31. juli 2007 var i gang med et uafsluttet ung-

domsuddannelsesforløb efter lov om specialundervisning for voksne, over-

går til en ungdomsuddannelse efter lov om ungdomsuddannelse for unge 

med særlige behov. Dette indebærer bl.a., at der skal udarbejdes en uddan-

nelsesplan for den resterende periode.  

 

Det er således ikke den unge selv eller forældrene, som skal anmode om at 

få tilbud om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Det er kla-

genævnets opfattelse, at kommunen er forpligtet til at tilbyde den unge en 

ungdomsuddannelse for den resterende periode.  

 

Yderligere oplysninger  

Klagenævnets sekretariat: klagenaevnet@ktst.dk 

 

klagenaevnet@ktst.dk

