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K-meddelelse nr. 28  

 

Kommunen kan ikke beslutte at afbryde den unges ungdomsuddan-

nelse 

 

En kommune havde truffet afgørelse om at afbryde den unges særligt 

tilrettelagte ungdomsuddannelse. Der er ikke hjemmel i lov om ung-

domsuddannelse for unge med særlige behov til at træffe en sådan 

afgørelse.  

 

Lovgrundlag mv. 

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (Lov nr. 564 af 6. 

juni 2007).  

 

Undervisningsministeriets bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge 

med særlige behov (Bekendtgørelse nr. 974 af 19. juli 2007 – BEK).  

 

Vejledning om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (Vejled-

ning nr. 9569 af 16. november 2011 – VEJ).  

 

Konkrete anvendte bestemmelser 

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov § 4, stk. 4, § 7, 

stk. 1, og § 8. 

 

Vejledning om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, side  

1-6.  

 

Meddelelse 

Det er alene den unge selv, som kan beslutte at afbryde ungdomsuddannel-

sen på grund af sygdom eller andre grunde, jf. § 8 i lov om ungdomsuddan-
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nelse for unge med særlige behov. En kommune kan ikke afbryde en ung-

domsuddannelse for den unge.  

 

Alle unge, der vurderes til at være omfattet af målgruppen, har et retskrav på 

en 3-årig ungdomsuddannelse og skal have et tilbud, hvis de ønsker det. Der 

er således ikke tale om, at den unge kan have for store funktionsnedsættelser 

eller være for svagt fungerende i forhold til at få tilbud om et uddannelses-

forløb. Ungdomsuddannelsens målsætning, indhold og tilrettelæggelse må 

tage hensyn hertil, f.eks. ved at lade elementer af træning og mere omsorgs-

prægede aktiviteter indgå i den samlede uddannelsesplan, jf. vejledning til 

ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. 

 

Hvis den unge har svært ved at følge uddannelsen og eksempelvis ikke mø-

der op til undervisningen, kan kommunen ikke afbryde uddannelsen under 

henvisning hertil. I stedet skal Ungdommens Uddannelsesvejledning justere 

uddannelsesplanen sammen med den unge, således at planen støtter den 

unge i forhold til de vanskeligheder, den unge har i forhold til at møde op til 

undervisningen.  

 

Yderligere oplysninger 

Klagenævnets sekretariat: klagenaevnet@ktst.dk 

klagenaevnet@ktst.dk

