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Svar på henvendelse fra Ligeværd til Handicaprådet  
 

Ligeværd ønsker følgende spørgsmål drøftet og belyst i Handicaprådet 

 

Hvilke muligheder / anden undervisning for unge med særlige behov efter Folkeskolen er der i 

Esbjerg kommune inden en STU-uddannelse. Både internt og eksternt? 

 

Forvaltningen har udarbejdet nedenstående svar på spørgsmålet.  

 

Udgangspunktet er, at elever i 9. klasse i målgruppen for STU vejledes til 10. klasse 

(kommunalt, efterskoler, frie fagskoler), hvorefter de målgruppevurderes og visiteres til STU. 

Elever i 10. klasse (nogle tilfælde 9. klasse) i målgruppen for STU tilbydes som udgangspunkt 

ikke anden undervisning inden en STU-uddannelse.   

 

Der er unge, hvor det i årerne efter 9. og 10. klasse viser sig, at de ikke i tilstrækkelig grad 

udvikler sig og profiterer af de uddannelsesforberedende tilbud, så de opnår uddannelse eller 

job. Denne gruppe af unge kan målgruppevurderes til STU. Gruppen af unge, der visiteres til 

STU inden deres 25. år kan derfor inddeles i to grupper  

 

1. Elever, der målgruppevurderes til STU i 9. og 10. klasse, idet det vurderes at være det 

eneste uddannelses- eller uddannelsesforberedende tilbud til den unge.  

De unge, der tilkendes førtidspension ved det 18. år, modtager i nogle tilfælde et 

aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens § 103 og 104. De kan påbegynde STU 

inden det 25. år.  

 

2. Unge med særlige behov, der ikke vurderes at være omfattet af målgruppen for STU i 9. 

og 10. klasse. De unge modtager andet uddannelsesforberedende tilbud (oplistet 

nedenfor). Det kan med tiden vise sig, at den unge er i målgruppen for STU. Den unge 

kan målgruppevurderes og visiteres til STU inden det 25. år.  

 

 

Tilbud til unge med særlige behov fra 9. klasse – 25 år, der ikke er i målgruppen for 

STU.  

 

Den unges vejleder ved KUI (den kommunale ungeindsats) ved SSP, Forebyggelse og 

Vejledning eller ved Uddannelseshuset vejleder den unge. Det er individuelt fra tilbud til tilbud, 

om det er den unges vejleder, tilbuddet/skolen, den unges beskæftigelsesrådgiver eller et 

visitationsudvalg, der visiterer til tilbuddet. 

 

Nedenfor er oplistet tilbud til unge, der ikke er parat til ordinær uddannelse eller job. Det vil 

altid være en individuel vurdering om en ung, herunder en ung med særlige behov er i 

målgruppen for det pågældende tilbud. Det er altid den unges funktionsniveau, der ligger til 

grund for en vurdering af, om den unge er i målgruppen for et tilbud.     
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a) 10. klasse. 

Esbjerg har flere kommunale 10. klasses tilbud – Flex10, Frem10, 10 plus, 

Ordblindeklasser, P-klassen og Studie 10 Bramming/Esbjerg.  

Der er en individuel vurdering, hvilket 10. klasses tilbud, der matcher eleven bedst.  

Der visiteres til Flex10 via Det centrale indstillingsudvalg i Esbjerg Kommune.  

Der er 10. klasse på centret på Vittenberg- og Præstegårdsskolen for elever, der har 

været indskrevet på centret i 9. klasse.  

 

b) FGU (Forberedende Grunduddannelse) 

Der er 3 FGU-skoler i Esbjerg, Ribe og i Varde.  

Nogle unge med særlige behov vil være i målgruppen for FGU. Den unges 

uddannelsesvejleder vurderer om den unge er i målgruppen for FGU. 

Enkelte unge vil efter en periode på FGU vurderes at være i målgruppen for STU.  

 

c) Efterskoler, Ungdomshøjskoler, Frie Fagskoler  

Efterskoler og Frie fagskoler har tilbud unge med særlige behov. Skolerne visiterer selv 

til skolen.  Der er egenbetaling afhængig af forældrenes indkomst.  

 

 

d) Praktik til unge under 18 år.  

Vejleder kan tilbyde den unge et praktikforløb ved virksomheder i Esbjerg Kommune.   

Der er en individuel vurdering, om den unge med særlige behov har et funktionsniveau, 

så den unge kan tilbydes praktik. Der er ikke støtteordninger i praktikken.  

 

e) Fritidsjob i Esbjerg - Jobcentrets tilbud til unge under 18 år.  

Udsatte unge i risiko for ikke at opnå uddannelses- og job kan tilbydes en indsats, hvor 

fritidsjobkonsulenter hjælper den unge med at få job. Det er en individuel vurdering om 

den unge har et funktionsniveau, så den unge kan modtage indsatsen med det mål at 

opnå fritidsjob.  

 

f) Jobcenter Esbjerg. 

Unge over 18 år på offentlig forsørgelse modtager en aktiv beskæftigelsesindsats.  

Jobcentret har en række interne og eksterne tilbud, der skal forberede til job eller 

uddannelse. Det er den unges beskæftigelsesrådgiver, der sammen med den unge ligger 

en plan for, hvordan den unge opnår beskæftigelse eller uddannelse. Nogle unge med 

særlige behov vil modtage en Jobcenter indsats før der målgruppevurderes til STU.  

 

g) Fulton og TAOP 

Esbjerg Kommune har få pladser til unge under 18 år på Fulton og TAOP (The art of 

peace). Det er en individuel vurdering om den unge er i målgruppen. SSP, Forebyggelse 

og Vejledning visiterer til Fulton og TAOP. 

 

h) TAMU 

TAMU er en arbejdsmarkedsuddannelse til unge fra 18-30 år til unge, der af personlige 

og sociale vanskeligheder ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejde. TAMU visiterer 

til de 6 skoler i Danmark.  

 

 


