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Hvad? 

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) er en 3-årig ung-
domsuddannelse for unge, som har brug for at udvikle faglige, per-
sonlige og sociale kompetencer for at opnå et så selvstændigt vok-
senliv som muligt. 
  

Hvem? 

STU er kun for de unge, der ikke har mulighed for at gennemføre 
en anden ungdomsuddannelse, selv ikke, hvis der ydes specialpæ-
dagogisk støtte. 

STU henvender sig til unge udviklingshæmmede og andre unge 
med særlige behov, bl.a. unge med svære bevægelseshandicap og 
multihandicappede unge, unge med autisme, unge med ADHD, un-
ge med andre psykiske lidelser og unge med erhvervet hjerneska-
de. 
 

Hvordan? 

Den unge eller forældre kan ønske, at der bliver lavet en målgrup-

pevurdering til STU efter 9. eller 10. kl. og indtil det fyldte 25. år. 

1. Målgruppevurderingen foretages af et visitationsudvalg i Skive 

Kommune. Der er møde i visitationsudvalget 3 gange om året 

i henholdsvis november, februar og maj. 

2. Hvis den unge er i målgruppen for STU, vil visitationsudvalget 

træffe afgørelse om, hvilket STU-tilbud den unge skal have på 

baggrund af mål og ønsker . 

 

Vejledning? 

UU-vejleder hjælper med STU-indstillingen til visitationsudvalget. 

UU-vejleder hjælper med STU-forløbsplan med mål og ønsker. 

UU-vejleder følger den unge gennem hele uddannelsen. 
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Indhold 

Uddannelsen vil blive tilpasset elevens mål fagligt, personligt og so-

cialt.  

• Der er fag, der udvikler den unges kommunikation, viden og 

indsigt i samfundsforhold, bo-undervisning, selvstændig livs-

førelse, husholdning, økonomi og kendskab til offentlige tilbud 

samt anvendelse af hjælpemidler.  

• Der er fag, der støtter den unges fritids- og interessebetonede 

aktiviteter.  

• Der vil indgå fag, der forbereder til og giver træning i beskæf-

tigelsesmæssige aktiviteter, herunder virksomhedsbesøg, un-

dervisning i arbejdsmarkedsforhold og forberedelse og træ-

ning med henblik på praktik i virksomheder og institutioner.  

 

Tilbud 

I Skive Kommune prioriteres brugen af eget STU-tilbud og de lokale 

STU-skoler: STU Skivefjord, Hilltop og AspIT 

Visitationsudvalget vurderer og beslutter hvilket uddannelsessted, 

den unge skal tilbydes. 

  

Økonomi 

Når den unge fylder 18 år, tager jobcentret stilling til den unges 

forsørgelse under STU. Det vil ofte være uddannelseshjælp, som 

kan søges via Ydelseskontoret ved Skive Kommune.  

 

Og hvad så? 

Efter gennemført STU får den unge et kompetencebevis. 

Uddannelsen hjælper med at afklare, hvad den unges fremtidige 

beskæftigelse kan være. Der er et tæt samarbejde med Jobcentret. 

 


