Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for

STU - ungdomsuddannelse til unge med særlige behov
Godkendt i Social- og Beskæftigelsesudvalget 9. maj 2018. Gyldig pr. 9. maj 2018.
Indsatsen skal altid efterleve Principper for arbejdet i Center for Særlig Social Indsats.

Formål
At den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

Lovgrundlag
Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov retter sig mod unge, der ikke har mulighed for at
gennemføre en anden ungdomsuddannelse.
Kommunalbestyrelsen skal sikre, at unge med udviklingshæmning og andre unge med særlige behov orienteres om uddannelsestilbuddet efter denne lov.

Målgruppe
Unge med udviklingshæmning og andre unge med særlige behov i alderen 16-25 år. Gruppen af andre unge
med særlige behov kan blandt andet omfatte unge med svære bevægelseshandicap, multihandicappede
unge, unge med autisme, unge med ADHD eller andre psykiske lidelser samt unge med erhvervet hjerneskade.
Uddannelsens målgruppe omfatter udelukkende de unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden
ungdomsuddannelse, selv om der ydes den unge specialpædagogisk støtte. Det afgørende for, om den unge
er berettiget til et STU-forløb er, at den unge ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selvom der ydes specialpædagogisk støtte. Det er ikke afgørende hvilken type af funktionsnedsættelse
eller diagnose, den unge har.
Unge, der i 9. eller 10. klasse vurderes til at være ”ikke uddannelsesparate” til en gymnasial ungdomsuddannelse eller til en erhvervsuddannelse, tilhører ikke nødvendigvis målgruppen for ungdomsuddannelsen for
unge med særlige behov.
Hvis den unge med specialpædagogisk støtte vil kunne gennemføre andre ungdomsuddannelser, så vil den
unge ikke være berettiget til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. I vurderingen lægges der
vægt på de erfaringer, resultater og eventuelt sagkyndige udtalelser, der er opnået i forbindelse med skolegang og eventuel anden beskæftigelse eller uddannelse.

Levering af ydelsen
I Helsingør Kommune tilbyder Center for Job og Oplevelse STU-forløb.


STU 1: Til unge med generelle indlæringsvanskeligheder



STU 2: Til unge med autismespektrumforstyrrelser.



STU 3: Til unge med interesse for den grønne sektor, køkken eller service.



STU 4: Til unge med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau.
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Visitation
Visitationsudvalget for STU i Helsingør Kommune i Center for Særlig Social Indsats visiterer til STU. Myndighedslederen i Center for Særlig Social Indsats er formand for STU Visitationsudvalget og har beslutningskompetencen.

Målgruppeafklaring
Efter indstilling fra UU-vejleder vurderer Visitationsudvalget for STU hvorvidt den unge er i målgruppen til
en STU-uddannelse. I vurderingen lægger Visitationsudvalget vægt på den unges funktionsniveau og på
hvilke eventuelle behov den unge har for kompensation af sine funktionsnedsættelser.
Den unge kan ikke starte på uddannelsen, før visitationsudvalget har taget stilling til om den unge er i målgruppen til STU og i givet fald hvilket hvor STU-uddannelsen skal foregå (uddannelsesstedet). Der gives således ikke betalingstilsagn til en ydelse, uden at der foreligger skriftlig dokumentation i form af en afgørelse.

Uddannelsesplan
Den unge har ikke et retskrav på selv at vælge det konkrete uddannelsestilbud. De unge/deres forældre
skal høres og inddrages i relevant omfang, og Visitationsudvalget for STU, visiterer, på baggrund af en faglig
og økonomisk vurdering, til et konkret uddannelsestilbud. Visitationsudvalget lægger vægt på, at det konkrete uddannelsestilbud i videst muligt omfang understøtter den unges selvstændiggørelse med henblik på,
at den unge bliver så selvhjulpen og selvforsørgende som muligt efter afsluttet uddannelsesforløb. Visitationsudvalget skal vælge et tilbud, der har som formål at fremme den unges mulighed for at komme videre i
uddannelse og beskæftigelse.
For at den unge kan bevare sin tilknytning til nærområdet prioriterer Visitationsudvalget, at uddannelsesforløbet er beliggende så tæt på Helsingør Kommune som muligt. Derfor visiterer udvalget som udgangspunkt til STU-uddannelsen på Center for Job og Oplevelse og til lokale STU-uddannelser. Såfremt ovenstående uddannelser ikke findes egnet til den unge - fx på grund af et fysisk handicap – visiterer udvalget til et
egnet tilbud. Her lægger Visitationsudvalget blandt andet vægt på den unges forudsætninger, behov og interesser og tager tillige geografiske, faglige og økonomiske hensyn.

Retningslinjer for visitation
I visitationsprocessen arbejdes efter følgende retningslinjer:
-

Det skal tydeligt fremgå af indstillingen, hvad STU-Visitationsudvalget skal behandle og træffe afgørelse om: Målgruppeafklaring eller uddannelsesplan. STU-udvalget træffer afgørelse inden for hvert
område.

-

Der skal altid foreligge en begrundet indstilling til STU-Visitationsudvalget med forslag til minimum
to alternative undervisningstilbud, herunder stillingtagen til transport, evt. hjælpemidler m.v., som
er nødvendige i forbindelse med undervisningsforløbet.

-

Samlet pris for de forskellige tilbud skal fremgå af indstillingen. Det skal være tydeligt, hvilke alternativer, der er undersøgt og overvejet, herunder økonomi, og hvilke begrundelser, der er for valg
og fravalg.

-

Center for Job og Oplevelse, Helsingør Kommune, skal altid indgå i vurderingen og indstillingen. Såfremt Center for Job og Oplevelse ikke vurderes at kunne benyttes af den unge, skal årsagen hertil
fremgå af indstillingen.
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-

Indstillingen skal være ledsaget af nødvendige og relevante bilag, herunder udkast til uddannelsesplanen, skoleudtalelse, pædagogisk-psykologisk vurdering, funktionsudredning, ressourceprofil
m.v.

Det er STU-udvalget, som afgør hvilket tilbud, der er relevant for den enkelte borger. I vurderingen indgår
den enkelte borgers funktionsniveau og ønsker, princippet om mindst mulig indgriben og økonomien i tilbuddet. Visitationsudvalget tilstræber at begrænse brugen af STU-tilbud, der forudsætter, at den unge visiteres til et botilbud. Unge over 18 år, der ikke kan klare sig i eget hjem med støtte, kan visiteres til et botilbud i tilknytning til STU-uddannelsen.
Myndigheden i Center for Særlig Social Indsats drøfter løbende med UU-vejleder, hvilke uddannelsesinstitutioner der skal benyttes som leverandør af STU-forløb som alternativ til Center for Job og Oplevelse.

Varighed af ydelse
Unge, der er i målgruppen for STU, har retskrav på et 3-årigt uddannelsesforløb med aktiviteter, der svarer
til fuldtidsundervisning. Den unge skal færdiggøre ungdomsuddannelsen senest fem år efter, at den er påbegyndt.
Den unge kan via UU-vejlederen søge Visitationsudvalget om at afbryde uddannelsen midlertidigt på grund
af sygdom eller andet. Den unge kan efterfølgende via UU-vejlederen anmode Visitationsudvalget om at
genoptage uddannelsen - dog skal genoptagelse af STU-uddannelsen ske inden, den unge fylder 25 år.

Omkostninger for borgeren
STU-uddannelsen er gratis for den unge, og Helsingør Kommune afholder udgifterne til fornøden befordring
mellem hjem og uddannelsesinstitution.

Indhold
Afklaringsforløb
STU-uddannelsen indledes med et afklaringsforløb på op til 12 uger. Afklaringsforløbet er en del af den 3årige STU-uddannelse og skal afdække den unges ønsker og muligheder, herunder muligheder for fremtidig
uddannelse og/eller beskæftigelse. Afklaringsforløbet foregår på Center for Job og Oplevelse, så vidt det er
muligt og hensigtsmæssigt, jf. ovenfor. Under afklaringsforløbet udarbejder UU-vejleder i samarbejde med
den unge/forældrene en individuel uddannelsesplan.
Uddannelsesplanen forelægges herefter for Visitationsudvalget, der tager stilling til uddannelsesplanen.

Hvad indgår ikke i uddannelsestilbuddet?
Sociale foranstaltninger som botilbud og fritidsydelser i henhold til lov om social service, er ikke en del af
STU-uddannelsen. Eventuelle sociale foranstaltninger, der måtte være behov for under uddannelsesforløbet, skal den unge ansøge om i Center for Særlig Social Indsats, afdelingen for Visitation og Indsats.
Det er væsentligt, at det uddannelsestilbud, som UU-vejleder indstiller den unge til, umiddelbart kan
rumme den unge med de eventuelle afledte behov for personlig pleje m.v., således at der ikke skal iværksættes tillægsydelser for, at den unge kan gennemføre uddannelsesforløbet.
STU-Visitationsudvalget tager stilling til eventuel ansøgning om supplerende bevilling i forbindelse med ferieture. Som udgangspunkt bevilger STU-Visitationsudvalget dog ikke ekstra timer/ressourcer til den unge i
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forbindelse med ferieture, der arrangeres af uddannelsestilbuddet. Center for Særlig Social Indsats, Visitation og Indsats forudsætter, at eventuel støtte og hjælp under ferieture er indeholdt i kommunens faste
månedlige betaling til uddannelsestilbuddet

Sagsbehandlingsfrist
Se www.helsingor.dk/om-kommunen/kontakt-os/svarfrister/

Klagevejledning
Borgeren kan klage til Ankestyrelsen, Klagenævnet for specialundervisning over afgørelsen. Borgeren skal i
første omgang sende klagen til:
Sikkerpost.ssi@helsingor.dk eller
Visitation og Indsats, Center for Særlig Social Indsats
Helsingør Kommune
Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Der er ingen klagefrist.

Tilsyn
-

Særlige forhold for denne foranstaltning
Opfølgning på STU-forløb
Efter de første tre måneder følger UU-vejleder op på den unges uddannelsesforløb. Herefter følger UU-vejleder op minimum en gang om året, hvor uddannelsesstedet og den unge sammen med UU-vejlederholder
statusmøder. Opfølgningerne har til formål at justere uddannelsesplanen, såfremt der er behov herfor.
Såfremt den unge ønsker at ansøge om et andet uddannelsestilbud end det bevilgede, eller den unge har
behov for ændringer/ophør af uddannelsesforløbet, skal UU-vejleder forelægge dette for STU-Visitationsudvalget, der har kompetencen til at træffe afgørelse.

Aftaler med leverandører
Når Helsingør Kommune indgår aftale med uddannelsesstedet, vedlægger kommunen standardaftalepapir,
hvor opfølgningskrav m.v. er beskrevet.
Helsingør Kommune tilstræber, at alle uddannelsesaftaler mellem uddannelsesstederne og kommunen har
et opsigelsesvarsel på max. løbende måned + 30 dage
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