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K-meddelelse nr. 34 
 
Ungdommens Uddannelsesvejledning kan ikke afskære den un-
ge fra at modtage en afgørelse, som der kan klages over, ved at 
nægte at indstille den unge til et STU-forløb.  
 
Hvis UU-vejlederen vurderer, at den unge, der ønsker at mod-
tage et STU-forløb, ikke er omfattet af målgruppen, skal UU-
vejlederen alligevel udarbejde en indstilling, der skal forelæg-
ges kommunalbestyrelsen. Det skal fremgå af indstillingen, at 
UU-vejlederen vurderer, at den unge ikke er omfattet af mål-
gruppen. På baggrund af indstillingen skal kommunalbestyrel-
sen træffe afgørelse efter lov om ungdomsuddannelse for unge 
med særlige behov.   
 
Lovgrundlag m.v. 
Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (Lov nr. 564 
af 6. juni 2007).  
 
Forslag til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 
(2006/1 LSF 196 af 28. marts 2007) 
 
Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og er-
hverv (bekendtgørelse nr. 873 af 8. juli 2010) 
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Konkret anvendte bestemmelser: 
§ 3, stk. 1 og 2, og § 12, stk. 2, i lov om ungdomsuddannelse for unge 
med særlige behov  
 
Bemærkningerne til § 31, stk. 1 og 2, i forslag til lov om ungdomsud-
dannelse for unge med særlige behov 
 
§ 16, stk. 4, i bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsud-
dannelse og erhverv 
 
Meddelelse: 
Klagenævnet har i en konkret sag modtaget en klage over afslag på et 
STU-forløb, hvor det i forbindelse med nævnets høring af kommunen 
viste sig, at den unge ikke var blevet indstillet til et STU-forløb, da 
Ungdommens Uddannelsesvejledning vurderede, at han ikke tilhørte 
målgruppen. Kommunalbestyrelsen havde således ikke truffet afgørel-
se i sagen. 
 
Det fremgår af § 3, stk. 1, i lov om ungdomsuddannelse for unge med 
særlige behov, at visitationskompetencen i sager om STU-forløb til-
kommer kommunalbestyrelsen. Ungdommens Uddannelsesvejlednings 
vurdering af, at den unge ikke er omfattet af lovens målgruppe, kan 
derfor ikke sidestilles med et afslag.  
 
Klagenævnet kan alene tage stilling til klager over kommunalbestyrel-
sens afgørelse om STU-forløb, jf. lovens § 12, stk. 2. Nævnet blev der-
for i den konkrete sag nødt til at afvise klagen og fremsende sagen til 
kommunen med henblik på, at der blev udarbejdet en indstilling og 
truffet afgørelse i sagen. 
 
Det fremgår af lovens § 3, stk. 1 og 2, at kommunalbestyrelsens afgø-
relse skal træffes på baggrund af Ungdommens Uddannelsesvejled-
nings indstilling. Den unges ønsker skal noteres i indstillingen sammen 
med UU-vejlederens eventuelle bemærkninger og vurderinger, herun-
der en vurdering af, hvorvidt den unge er omfattet af målgruppen, jf. 
bemærkningerne til lovens § 3, stk. 1 og 2, i forslag til lov om ung-
domsuddannelse for unge med særlige behov. Såfremt der ikke kan 
opnås enighed om indstillingen eller udkastet til uddannelsesplan, skal 
der redegøres for uenigheden i indstillingen, jf. § 16, stk. 4, i bekendt-
gørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv.  
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Yderligere oplysninger: 
Klagenævnets sekretariat: ast@ast.dk 
 


