Information om STU
Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse
Information til den unge, der ønsker information om STU forløb.
STU-information
Uddannelsen tilbydes unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige
behov op til 25 år. Det kan være unge med:
•
•
•
•
•
•

Svære bevægelseshandicap
Generelle indlæringsvanskeligheder
Autisme
ADHD
Svær epilepsi og eller PNES
Andre psykiske lidelser samt unge, der har fået en hjerneskade.

Uddannelsen er således målrettet unge, der har opfyldt undervisningspligten,
men ikke har mulighed for at gennemføre en traditionel ungdomsuddannelse
med specialpædagogisk støtte eller en erhvervsgrunduddannelse (EGU).
Samtykke
Før (Ungdommens Uddannelsesvejledning) UU påbegynder en
målgruppevurdering i samarbejde med dig, skal du give samtykke til, at UU må
indhente allerede udarbejdede dokumenter fra andre specialister.
•
•

Hvem afgør, om jeg er i målgruppen?
Hvor skal jeg henvende mig?

Alle, der ønsker information om den 3-årige Særligt Tilrettelagt
Ungdomsuddannelse (STU), skal henvende sig til UU vurderer ud fra de
erfaringer, du har gjort dig i f.eks. beskæftigelsesrettede tilbud, din skolegang,
de eventuelle behandlingsforløb, du har gennemgået samt din erhvervsevne.
•

Hvem er i målgruppen?

Du får tilsendt en skriftlig afgørelse i form af tilsagn eller et afslag på din
ansøgning, samt oplysning om klagemuligheder over afgørelsen fra STUvisitationsudvalget.
Fra UU påbegynder arbejdet med en indstilling til, der er truffet en afgørelse i
STU visitationsudvalget, og til du får svar, kan der gå op til 3 måneder. Skal du
gennem yderligere afklaring, kan der gå længere tid.
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•

Hvor får jeg mere at vide?

Er du hjemmevejleder, pårørende eller støtteperson for en ung
udviklingshæmmet under 25 år og ønsker du mere information om STUuddannelsen, er du velkommen til at kontakte din sagsbehandler i kommunen,
som vil hjælpe og guide dig videre (kontakt unge teamet i din hjemkommune).
•

Specialrådgivningen

Du har også altid mulighed for, at bede kommunen indhente hjælp fra
Specialrådgivningen under VISO. De kan bistå kommunen med hjælp og støtte, i
forhold til din type epilepsi.
Visitationsudvalget træffer den endelige afgørelse vedrørende din ansøgning om
en STU-uddannelse, samt hvor uddannelsen skal foregå.
Når du er målgruppevurderet
•

Hvordan og hvornår får jeg svar

Du får tilsendt en skriftlig afgørelse i form af tilsagn eller et afslag på din
ansøgning, samt oplysning om klagemuligheder over afgørelsen fra STUvisitationsudvalget. Fra UU påbegynder arbejdet med en indstilling til, der er
truffet en afgørelse i STU visitationsudvalget, og til du får svar, kan der gå op til
3 måneder. Skal du igennem yderligere afklaring, kan der gå længere tid.
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Patientvejleder
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