Eksempel på afgørelsesskabelon til sager om STU
(særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse)

Overskrift
(Det skal tydeligt fremgå, at det er en afgørelse)



Oplys hvad sagen drejer sig om

Eksempler:
-

Vi har modtaget din/jeres ansøgning om en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse til din/jeres
søn/datter (navn).
Vi har modtaget dit/jeres brev/mail af…
Vi har truffet afgørelse i din/jeres sag om…

Resultat


Fortæl kort og præcist hvilket resultat I er nået frem til (afslag eller tilbud om STU, hvilket
uddannelsessted)

Eksempler:
-

Vi tilbyder (navn) en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse på (uddannelsessted) med start den
(dato).
Vi giver afslag på en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse til (navn).

Begrundelse


Forklar, hvordan I er nået frem til resultatet

Forklaringen skal indeholde følgende:

1) Den konkrete vurdering
Eksempler:
-

Vi vurderer, at (navn) ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse, heller ikke med
støtte
Vi vurderer, at (navn) kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse eventuelt med støtte
Vi vurderer, at (navn)s mål med uddannelsen kan imødekommes på (uddannelsessted)

-

2) De konkrete faglige oplysninger, der er lagt vægt på fx fra Pædagogisk Psykologisk
Rådgivning, børnepsykiatri, VISO, skoleudtalelse m.m.
Eksempler:
-

Vi lægger vægt på, at det fremgår af PPV af (dato), at …
Vi lægger vægt på, at skolen beskriver, at (navn) ikke er fagligt alderssvarende

Regler


I skal oplyse, hvilken lov og hvilken paragraf, der er anvendt og der skal altid henvises til
den seneste offentliggjort lov/bekendtgørelse

Eksempel:
Vi har truffet afgørelse efter folkeskoleloven (lovbekendtgørelse nr. XX af (dato))
-

Vi henviser til STU-lovens §§ 1, stk. 2 og 2, stk. 1, om målgruppen for STU
Vi henviser til STU-lovens § 3, stk. 3, om udarbejdelse af individuel uddannelsesplan

Klagevejledning


Fremgangsmåden, klageinstansen og klagefristen skal fremgå

Eksempel:
Klagevejledning
Du/I kan klage over kommunens afgørelse til Klagenævnet for Specialundervisning, Ankestyrelsen.
Teglholmsgade 3, 2450 København SV.
Du/I kan klage mundtligt eller skriftligt.
Skriftlige henvendelser skal sendes til Klagenævnet for Specialundervisning, Ankestyrelsen, 7998
Statsservice. Du kan kontakte klagenævnet telefonisk på telefonnr. 33 41 12 00.
Der er ingen klagefrist.
Reglerne om klageadgangen findes i § 12 i STU-loven.
Du/I kan læse mere om Klagenævnet for Specialundervisning ved at klikke her

