
  

       

 

K-meddelelse nr. 19        26. november 2021 

 

Kommunal sagsprocedure i sager om ungdomsuddannelse for unge med 
særlige behov (STU) 

Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse i sagerne om ungdomsuddannelse for 
unge med særlige behov.  

Meddelelse  

Tilbuddet om en ungdomsuddannelse skal som udgangspunkt gives i 
forbindelse med undervisningspligtens ophør, og inden den unge fylder 25 år. 

Ansvaret for STU er placeret i kommunerne hos kommunalbestyrelsen. 
Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at unge i målgruppen, der har opfyldt 
undervisningspligten, får et tilbud om en ungdomsuddannelse. Tilbuddet skal 
fremsættes i forbindelse med, at den unge afslutter undervisningen i 
folkeskolen, en fri grundskole eller en efterskole.  

Kommunalbestyrelsen kan ikke undlade at give tilbuddet med henvisning til, 
at der er andre tilbud fx i socialt regi, eller at der ikke er de fornødne 
økonomiske ressourcer til at give tilbuddet. 

Kommunalbestyrelsen træffer efter samråd med den unge og forældrene 
afgørelse om, hvorvidt den unge kan optages på ungdomsuddannelsen. 
Kommunalbestyrelsen inddrager i fornødent omfang udtalelser fra 
sagkyndige, herunder pædagogisk-psykologisk vurdering, og skoler, hvor den 
unge har været optaget, i kommunen eller i andre kommuner. 

Træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om, at den unge er omfattet af 
målgruppen og kan optages på uddannelsen, udarbejder kommunal-
bestyrelsen efter samråd med den unge og forældrene en 3-årig individuel 
uddannelsesplan, herunder om ungdomsuddannelsen eventuelt skal indledes 
med et afklaringsforløb. 
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Ungdomsuddannelsen kan indledes med et afklaringsforløb på indtil 12 uger, 
der skal afdække den unges ønsker og muligheder, herunder for fremtidig 
uddannelse og beskæftigelse. Varigheden af afklaringsforløbet fastsættes 
efter en konkret vurdering af, i hvilket omfang den unge har behov herfor. I 
forbindelse med afklaringsforløbet udarbejdes en individuel uddannelsesplan, 
der indeholder de aktiviteter, som den unge skal tilbydes. 

Lovgrundlag mv. 

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (Lovbekendtgørelse 
nr. 610 af 28. maj 2019). 

• § 2, stk. 2-3, og § 4, stk. 1-2 

Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, 
(Bekendtgørelse nr. 739 af 3. juni 2016). 

• § 2, stk. 1-2, § 6 og § 7, stk. 1 

Vejledning til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (VEJ nr. 9534 
af 3. juni 2016) 

• kapitel 2, 4 og 5 

 

 

 


