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Svar på henvendelse fra Ligeværd til Handicaprådet. 
 
Ligeværd ønsker følgende spørgsmål drøftet og belyst i Handicaprådet; 

 

Hver er essensen i de nævnte lagersager? Er det afgørelser om, hvorvidt den unge 

tilhører målgruppen, eller om der er tilstrækkelig eller manglende begrundelse i 

afgørelserne? 

 

Der har været en klagesag i 2020, denne blev hjemvist til ny behandling, da sagen 

ikke var tilstrækkelig belyst. 

Visitationsudvalget havde givet afslag på at borgeren blev omfattet målgruppen for 

STU. Man vurderede at borgere Iflg. WAIS-IV testresultatet havde udviklingspotentiale 

ift. indlæring, inden vedkommende evt. kunne komme i betragtning til et STU forløb. 

Efter indhentelse af yderligere oplysninger, blev sagen forelagt visitationsudvalget for 

STU og borgere blev omfattet af målgruppe for STU. 

 

Specialvejlederne som indstiller de unge til visitation for målgruppen, har et godt 

kendskab til de unge og har i samråd med den unge og forældrene lavet 

indstillingen til visitationsudvalget og har i fornødent omfang inddraget de skoler, 

den unge har gået på for sagkyndig rådgivning. Derfor er der få afslag på 

visitering til målgruppe. 

 

Giver Esbjerg Kommune klagevejledning på afgørelserne. 

 

Der vejledes skriftlig om mulighed for at klage over vurdering, indstilling, afslag 

mv. til Klagenævnet for Specialundervisning. 

 

Fører Esbjerg Kommune statistik  

 

Der laves skriftligt referat fra hvert visitationsmøde, hvor man vil kunne trække 

oplysninger fra i forhold til hvor mange der findes omfattet af målgruppe, hvor 

mange der udsættes og hvor mange der gives afslag i forhold til at blive omfattet 

af målgruppen. 

Man vil også her kunne se hvilket specifikt uddannelsessted den unge visiteres til. 

Der har i først kvartal af 2022 været 9 borger der var indstillet til 

målgruppevurdering for STU, alle 9 blev omfattet. Yderligere 3 borgere er henvist 

til STU tilbud i første kvartal af 2022. 

 

Lene Damgaard 

Daglig leder af Uddannelseshuset  

og ansvarlig for STU området. 
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