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Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse – STU.
STU er til unge, der ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse (gymnasiale uddannelser eller erhvervsfaglige uddannelser)
STU er en 3-årig uddannelse på mindst 840 klokketimer (á 60
minutter) årligt. Du skal gøre din STU færdig inden for 5 år.

§

Du kan søge om et STU-forløb, når du har afsluttet grundskolen og lige indtil du er fyldt 25 år. Reglerne for STU finder du i
STU-loven ”Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige
behov”.

FORMÅL M.V.
Formålet med ungdomsuddannelse er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår
personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og
eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

Hvem vurderer og beslutter, om du kan få en STU?

HVAD ER EN AFGØRELSE
En afgørelse er

Det fremgår af STU-loven, at det er kommunen, som har ansvaret for at vejlede dig om en ungdomsuddannelse. Det er
også kommunen, som træffer afgørelse om, hvorvidt du er
omfattet af målgruppen.
Hvad er dine rettigheder?


Du har ret til at blive hørt, før kommunen træffer en afgørelse.

hvad der skal ske i
din sag. En afgørel-



Du skal have at vide hvilke dokumenter, der er i din sag.

se skal du have
skriftligt og med en



Du skal modtage afgørelsen på skrift. Hvis du ikke får en
STU, skal kommunen begrunde hvorfor.



Du skal have en klagevejledning.

kommunens endelige beslutning om,

begrundelse for afgørelsen.
Du skal have modtaget en afgørelse
fra kommunen, før
du kan klage.
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Hvad kan du klage over?
HVEM SKAL GIVE
KLAGEVEJLEDNING – OG HVAD
ER DET?
Den myndighed,
som træffer en afgørelse, skal oplyse
om klagemulighederne. Klagevejledningen skal indehol-

Du kan klage over følgende:



At du ikke får en STU (målgruppen).



Indholdet af ungdomsuddannelsen (fx uddannelsessted).



Kommunens afgørelse om godkendelse/ændring af din uddannelsesplan.



Kommunens afgørelse om, hvor stor en del af det årlige
timetal, der skal bruges til praktiske aktiviteter, herunder
praktik.



Kommunens afslag på dit ønske om at afbryde din STU midlertidigt



Kommunens afslag på, at du vil genoptage ungdomsuddannelsen.



Kommunens afgørelse om at stoppe din ungdomsuddannelse.

de oplysninger om,
hvilken myndighed,
der er klageinstans,
og indeholde vejledning om fremgangsmåde i forbindelse med en klage.

Hvordan klager jeg?
Du kan klage direkte til Klagenævnet for Specialundervisning.
Du kan klage både skriftligt og mundtligt.
Der er ingen frist for din klage. Du kan klage 1 år efter, du har
fået en afgørelse fra kommunen. Dog kan forholdet være forældet.
Hvem kan klage?
Du kan klage, hvis afgørelsen handler om dig, og du er over 18
år.
Dine forældre kan klage for dig, hvis du er under 18 år. Hvis
dine forældre ikke bor på samme adresse, skal de udfylde en
forældremyndighedsblanket, som de skal sende sammen med
klagen. Blanketten findes på www.klagenaevnet.dk
Er du over 18 år, kan du få en anden person til at klage for
dig. Du skal blot underskrive en fuldmagt til den person, som
hjælper dig. Fuldmagten skal sendes sammen med klagen.
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KLAGENÆVNET FOR SPECIALUNDERVISING
Klagenævnet er en uafhængig klageinstans under Undervisningsministeriet. Klagenævnet bliver betjent af et sekretariat, der er placeret i Ankestyrelsen. Klagenævnet er uafhængig af undervisningsministeren og Ankestyrelsen ved de
enkelte sagers behandling og afgørelse.
Klagenævnet har ikke tilsynsbeføjelser over for kommunerne
og kan derfor ikke behandle klager over kommunernes generelle sagsbehandling eller klager over, at kommunen ikke efterlever Klagenævnets afgørelse.
Du kan læse mere på www.klagenaevnet.dk.

Hvad kan klagenævnet træffe afgørelse om?
Når klagenævnet har behandlet din sag, får du resultatet i en
skriftlig afgørelse.
Klagenævnets afgørelse kan indebære, at:


Du får ret i din klage (Det betyder, at klagenævnet ændrer
kommunens afgørelse). Kommunens afgørelse er ikke længere gældende.



Du får ikke ret i din klage (Det betyder, at klagenævnet
ikke ændrer kommunens afgørelse). Kommunens afgørelse
gælder stadigvæk.
Det kan for eksempel være, hvis klagenævnet er enige i, at
uddannelsesstedet passer til dig og målene i din uddannelsesplan.



Du kan ikke få behandlet sagen hos os (Det betyder, at
klagenævnet afviser sagen).
I nogle tilfælde kan klagenævnet ikke tage stilling til din klage. Det kan for eksempel være, hvis klagen ikke handler om
klagenævnets område.



Kommunen får sendt sagen tilbage (hjemvisning).
Nogle gange bliver klagenævnet nødt til at sende en klage
tilbage til kommunen. Det betyder, at kommunen skal træffe
en ny afgørelse. Dette sker for eksempel, hvis kommunen
har begået alvorlige sagsbehandlingsfejl eller at kommunen
har truffet afgørelse uden at oplyse sagen godt nok.
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Mens du er i en STU.
Du har mulighed for at afbryde og genoptage din ungdomsuddannelse efter godkendelse fra kommunen. Du skal dog huske,
at uddannelsen skal være afsluttet senest 5 år efter, at du er
begyndt på den.
Hvis du ikke får en STU
Hvis kommune og klagenævn beslutter, at du ikke skal have
en STU, har du altid mulighed for at søge igen på et senere
tidspunkt. Der er ikke en tidsgrænse for, hvornår du kan søge
igen, men du kan søge, når der er nye oplysninger i din sag eksempelvis hvis du har været igennem et nyt forløb.

ANKESTYRELSEN
Klagenævnet for Specialundervisning
Telefon: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15
Postadresse: Ankestyrelsen, 7998 statsservice
Mailadresse: ast@ast.dk
Hjemmeside: www.klagenaevnet.dk

