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STU 

STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse) 
kan være et uddannelsestilbud til dig, der er 
ung og har særlige behov.  

STU er et 3-årigt uddannelsesforløb, som du 
kan få, indtil du fylder 25 år. 

Det er Holbæk Kommune som træffer afgørelse 
om, at du kan få et STU-forløb. Din 
uddannelsesvejleder vil altid foretage en 
konkret og individuel vurdering af dine behov. 

STU-undervisning foregår som udgangspunkt 
på CSU (Center for Specialundervisning) i 
Holbæk Kommune. 

 

Hvad er formålet med STU 

Formålet med STU er at styrke dine personlige, 
sociale og faglige kompetencer, så du kan leve 
et aktivt og selvstændigt voksenliv – eventuelt 
gennem videre uddannelse og beskæftigelse. 

STU retter sig ikke i samme grad som andre 
ungdomsuddannelser mod videreuddannelse 
eller arbejdsmarkedet – men hvis du undervejs 
i dit STU-forløb får de nødvendige kompetencer, 
vil du under eller efter endt STU-forløb kunne 
starte på en ordinær uddannelse.  

 

Hvornår kan du få et STU-forløb 

Du kan kun få et STU-forløb, hvis du ikke kan 
gennemføre en anden ungdomsuddannelse selv 
om du får specialpædagogisk støtte. STU-forløb 
skal med andre ord ses som en sidste 
mulighed, når alle andre muligheder for at få en 
ungdomsuddannelse er udelukket. 

For at være i målgruppen for STU, skal du 
desuden have en eller flere af nedenstående 
lidelser:  

• Svære bevægelseshandicap 

• Udviklingshæmning 
• Multihandicap 
• Autisme/Asperger 
• ADHD 
• Andre psykiske lidelser 
• Erhvervet hjerneskade  

Du skal starte på dit STU-forløb, inden du fylder 
25 år. 

 

Hvad omfatter STU 

STU består både af undervisning og praktiske 
aktiviteter herunder praktik. Uddannelses-
forløbet planlægges ud fra dine konkrete 
kompetencer og mål. 

STU-forløbet starter med et afklaringsforløb. 
Det kan vare op til 12 uger. Afklaringsforløbet 
skal bruges til at afdække dine ønsker og 
muligheder for uddannelsen også i forhold til 
din fremtidige uddannelse og beskæftigelse. 

Undervejs i afklaringsforløbet skal der lægges 
en uddannelsesplan for dig. 

Afklaringsforløbet er en del af det samlede STU-
forløb. 

 

Hvad omfatter STU ikke  

Når der vælges et STU-tilbud til dig, vil man 
altid forsøge at finde et tilbud, der ligger så tæt 
på din nuværende bolig, at du ikke behøver at 
flytte.  

Du kan normalt ikke få et midlertidigt botilbud 
som en del af dit STU-forløb. 

Din bevilling af STU dækker ikke: 

• Socialpædagogisk støtte  
• Fritidstilbud og andre sociale 

foranstaltninger 
• Arbejdstøj, sikkerhedssko og særlige 

hjælpemidler 
• Ekstra timer, ressourcer eller lomme-

penge i forbindelse med tur eller 
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skolerejser, som er arrangeret af din 
skole. 
 

Hvor længe kan du få STU 

Et STU-forløb varer som udgangspunkt 3 år og 
indeholder aktiviteter svarende til fuldtids-
undervisning. 

Du skal have afsluttet STU-forløbet senest 5 år 
efter, at du startede på STU. 

Du kan bede om at få dit STU-forløb sat på 
pause, hvis du for eksempel bliver syg. Når du 
beder om at fortsætte på dit STU-forløb, skal 
sagsbehandleren træffe afgørelse på ny. 

Hvis du ikke deltager aktivt i STU-forløbet, kan 
Uddannelsesvejlederen beslutte at dit STU-
forløb stopper. 

 

Kørsel til STU 

Hvis du har over 11 km mellem dit hjem og dit 
STU-tilbud, kan du få dækket dine udgifter til 
transport. Hvis dette krav skal afviges, skal du 
have særlige befordringsbehov (fysisk handicap 
eller lignende). 

Hvis du ikke har særlige befordringsbehov, vil 
du få dækket de udgifter, som knytter sig til 
offentlig transport. 

Hvis du ikke kan benytte offentlige 
transportmidler (pga. fysisk handicap, ventetid 
eller lignende) tilbydes du kørsel med en 
vognmand. Hvis du pga. sygdom, ferie eller 
lignende ikke køres af vognmanden, er det dine 
forældres/bostedets pligt at afmelde vognmand. 

 

Hvis du ønsker at klage 

Hvis du er utilfreds med Holbæk Kommunes 
afgørelse, har du mulighed for at klage. Du skal 
rette henvendelse direkte til Klagenævnet for 
Specialundervisning.  

Yderligere information 
Der er udarbejdet kvalitetsstandarder for de 
ydelser, som Holbæk Kommune kan tilbyde dig.             
Kvalitetsstandarderne findes på Holbæk 
Kommunes hjemmeside:  

www.holbaek.dk/voksenspecialområdet 

Kvalitetsstandarderne beskriver omfang, 
hyppighed og kvalitet på indsatsen. 

Lovgrundlag 

• Lov om ungdomsuddannelse for unge 
med særlige behov 

• Lov om retssikkerhed og administration 
på det sociale område. 

 

Ikrafttrædelse 

Denne kvalitetsstandard er godkendt i Udvalget 
for Voksne den 22. juni 2015. 

 

 


