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DOKUMENTATION

18 organisationer har med STU Alliancen dannet en fælles front i spørgsmål om Særligt Tilrettelagt
Ungdomsuddannelse. (Foto: colourbox.com)

STU: 18 organisationer har dannet STU Alliancen. Samarbejdet skal
sætte spot på den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse, som er
ved at blive evalueret.

STU Alliancen har deltagelse af disse
organisationer:
Foreningsfællesskabet Ligeværd
Danske Handicaporganisationer
LEV
Consentio
Spastikerforeningen
Hjerneskadeforeningen
ADHD-foreningen
Autismeforeningen
Muskelsvindfonden
Produktionsskoleforeningen
Foreningen af Frie Fagskoler
Efterskoleforeningen
Skolelederforening v. Faglig klub for ledere i
specialskolerne
LOS – de private sociale tilbud
Glad Fonden
Uddannelsesforbundet
Socialpædagogerne

FAKTA

En lang række organisationer danner nu fælles front i spørgsmål om
Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).
Uddannelsen, som Undervisningsministeriet 1. august fremlægger en stor
evaluering om, fortjener nemlig særlig opbakning, mener LEV, Ligeværd,
Glad Fonden, Uddannelsesforbundet med flere (se dokumentation).
STU er den eneste uddannelsesmulighed for en stor gruppe unge,
fremhæver sekretariatschef i Ligeværd, Esben Kullberg.
”STU’en er på mange måder under pres, så det er vigtigt, at vi, der arbejder
med og for de unge, sætter os sammen og drøfter, hvordan vi kan bidrage
til at sikre den bedst mulige uddannelse til unge med forskellige former for
handicaps,” siger han.
LÆS OGSÅ

Spastikerforeningen: Hold fingrene fra
retskravet på STU

Alliancen er netop vokset ud af en række
rundbordssamtaler, som Ligeværd har
afholdt den seneste tid.

I samtalerne har der ifølge Esben Kullberg
vist sig en stor enighed i synet på STU og
uddannelsens udfordringer. Det gælder
særligt kommunale udfordringer, forklarer han.

Minister afventer rapport om STU før udspil

https://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/stor-alliance-samler-sig-om-stu

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) er en
tre-årig uddannelse rettet mod udviklingshæmmede og
andre med særlige behov under 25 år, der ikke har
mulighed for at gennemføre en anden
ungdomsuddannelse.
Uddannelsen er gratis, men man kan ikke søge SU.
Eleven bibeholder dog de ydelser, denne i øvrigt måtte
have ret til.
Uddannelsen er ikke kompetencegivende til videre
uddannelse eller erhverv.
I 2015 var i alt cirka 5.300 elever i gang med en STU. I
2011 lød tallet på cirka 3.800 elever.
- Fakta fra UVM.dk og UG.dk
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”I Ligeværd oplever vi, at de unge mange steder bliver gidsler i et spil om
de kommunale kroner. Kommunernes budgetter for STU er pressede, det
betyder, at unge der visiteres til et STU-forløb ofte ikke får det, de ønsker
og har behov for, fordi kommunerne peger på billige og standardiserede
tilbud.”
Et flertal på Christiansborg blev i 2013 enige om at evaluere STU.
Evalueringen er efter planen klar 1. august i år. Den daværende
undervisningsminister Ellen Trane Nørby forklarede i april 2016, at
evalueringen også vil indeholde ”en undersøgelse af kommunernes praksis
for udarbejdelse af uddannelsesplaner, herunder inddragelse af den unge
og forældrene”.
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