STU
Den særligt tilrettelagte 3-årige ungdomsuddannelse
for unge med særlige behov

”Skolen på landet”

Brochure til den unge
For yderligere oplysninger om den 3-årige ungdomsuddannelse
rettes henvendelse til Ungdommens Uddannelsesvejledning i din egen kommune
Alle unge skal have mulighed for at få en ungdomsuddannelse. Hvis du ikke er i stand til at tage en
almindelig ungdomsuddannelse med støtte – har du nu mulighed for at søge kommunen
om optagelse på den 3-årige uddannelse. Uddannelsen skal forberede dig på at leve et
selvstændigt og aktivt voksenliv. Du kan møde nye venner, få nye sociale erfaringer og indgå i et
spændende ungdomsmiljø.
Kan jeg få uddannelsen?
Du har mulighed for at blive optaget på uddannelsen, når du har gennemført din grundskole, og
indtil du bliver 25 år. Du taler med din UU-vejleder på skolen eller kontakter UU. UU skal vurdere,
om du indgår i målgruppen, og om du kan tilbydes uddannelsen.
Hvordan kommer jeg i gang?
Du og dine forældre skal sammen med UU udarbejde en indstilling om optagelse på
ungdomsuddannelsen. Kommunen afgør, om de kan godkende indstillingen, og du vil modtage
svar. Uddannelsen indledes med et afklaringsforløb på op til 12 uger, hvor du og dine forældre
sammen med en vejleder fra Ungdommens Uddannelsesvejledning laver en uddannelsesplan for
forløbet. Uddannelsesplanen kan justeres efter behov og mindst en gang om året.

Uddannelsens indhold
Uddannelsen sammensættes efter dine behov, interesser og personlige forudsætninger. Du er
sammen med dine forældre og UUvejlederen med til, at sammensætte uddannelsen så den
indeholder:
• en almen del: fag om samfundsforhold, husholdning, økonomi og det at klare sig selv
• en specifikt målrettet del, der med udgangspunkt i dine interesser og evner, indeholder
undervisning i arbejdsmarkedsforhold og træning i beskæftigelsesmæssige færdigheder
• praktikophold i virksomheder og institutioner, der skal give dig erfaring med arbejdsforhold
og samarbejde på en arbejdsplads
Ved afslutningen af ungdomsuddannelsen udleveres et kompetencepapir, som indeholder en
beskrivelse af de skole- og praktikforløb, du har deltaget i. Gennemføres kun noget af
uddannelsesforløbet, får du et kompetencepapir på det, der er gennemført.
Økonomi
Uddannelsen er gratis. Du kan ikke søge SU, men du bibeholder de ydelser, du i øvrigt måtte have
ret til. Kommunen tager stilling til dit behov for hjælp til at komme til og fra det enkelte
uddannelsessted og din mulighed for evt. transporttilskud.
Efter endt ungdomsuddannelse?
Alt efter uddannelsens indhold og dine ressourcer kan ungdomsuddannelsen give adgang til videre
uddannelse eller til beskæftigelse.
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