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Uddannelsen – kort 

Uddannelsen retter sig mod unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre anden
ungdomsuddannelse. Heller ikke selv om der tilbydes støtte eller særlig tilrettelagt
 undervisning.

Uddannelsen er treårig, på fuld tid og gratis for den unge.

Uddannelsen tilrettelægges ud fra den enkelte unges kvalifikationer, modenhed og
 interesser.  

Uddannelsen består af 
■ En almendannende del, der er rettet mod den unges personlige og sociale udvikling
■ En specifik, målrettet del, der skal støtte udviklingen af den enkelte unges interesser,

evner og særlige færdigheder 
■ Praktik, hvor den unges muligheder uden for det undervisningsmæssige miljø  bliver

udviklet og afprøvet
■ Vejledning

Uddannelsen kan sammensættes af elementer leveret af erhvervsskoler, produktions-
skoler, efterskoler, husholdningsskoler, værksteder og andre institutioner. Når uddan-
nelsen er færdig, modtager den unge et kompetencepapir, der beskriver de
kompetencer, den unge har opnået.

Den unge kan under uddannelsen modtage førtidspension eller (for)revaliderings-
ydelse, hvis den unge i øvrigt er berettiget til det. 

Den 1. juni 2007 vedtog

 Folketinget en lov om en

ny ungdomsuddannelse

målrettet unge udviklings-

 hæmmede og andre unge

med særlige behov. 

Unge, der ikke er i stand til

at gennemføre anden

 ungdomsuddannelse, fik

hermed ret til tre års

 uddannelse tilrettelagt

efter deres individuelle

behov og interesser.

Formålet med uddannelsen

er at give den unge

 personlige, sociale og

 faglige kompetencer til et

selvstændigt og aktivt  liv 

– på arbejdsmarkedet, i

 fritiden og i familien.



Uddannelsen – skridt for skridt 

■ Interesserede unge skal kontakte den lokale afdeling af Ungdommens
 Uddannelsesvejledning (UU). 

■ UU afklarer, om den unge er i stand til at gennemføre anden  ungdomsud -
dannelse. 

■ Kommunalbestyrelsen skal godkende, at den unge er berettiget til uddannelsen.

■ UU tilrettelægger sammen med den unge og eventuelt den unges forældre et
 forløb, der skal afklare den unges interesser, særlige færdigheder og behov.
 Forløbet kan vare op til 12 uger. 

■ UU udarbejder sammen med den unge/forældrene en uddannelsesplan,
 tilpasset den unges behov og interesser. 

■ Kommunalbestyrelsen skal godkende den unges uddannelsesplan.

■ Den unge/forældrene kan klage til Klagenævnet for vidtgående  special -
undervisning, hvis den unge ikke findes berettiget til at modtage tilbud om
 uddannelsen. 

■ Den unge/forældrene kan klage til Klagenævnet for vidtgående  special -
 undervisning, hvis de ikke er tilfredse med indholdet i uddannelsesplanen.

”Unge udviklings-
hæmmede og
andre unge med
 særlige behov har
et retskrav på en
treårig ungdoms-
uddannelse” 

(Lov nr. 564 
af 6. juni 2007)



Yderligere oplysninger

Kontakt Ungdommens Uddannelsesvejledning:

Læs mere om uddannelsen på Undervisningsministeriets hjemmeside: 
www.uvm.dk

Folderen kan læses online på adressen: pub.uvm.dk/2008/usb

Du finder alle oplysninger om  Klagenævnet for vidtgående specialundervisning
på hjemmesiden: www.klagenaevnet.dk
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