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Børne- og Undervisningsudvalget 

Christiansborg 

Svar på spørgsmål 154 (Alm. del): 

I brev af 17. januar 2020 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: 

Spørgsmål 154:  
”Vil ministeren kommentere GLAD Fondens materiale fra foretrædet den 16. ja-
nuar 2020 om potentiale i statslig forankring af en 2-årig erhvervsrettet uddannelse 
til unge med kognitivt handicap samt forestående udfordringer i igangværende forsøgs-
projekt, jf. BUU alm. del - bilag 52?” 

Svar: 
Glad Fonden har i sit notat til udvalget foreslået, at der i indeværende 
folketingssamling stilles forslag om at etablere en erhvervsrettet uddan-
nelse i fortsættelse af STU, at der afsættes statslig medfinansiering til et 
ekstra optag på forsøgsuddannelsen til målgruppen i august 2020 for at 
opretholde eksisterende samarbejdsstrukturer, og at forsøgsuddannelsen 
får tilkendt en forsøgsbekendtgørelse, så de nuværende elever kan få et 
anerkendt eksamensbevis. 
 

Regeringen er optaget af, at unge med et handicap eller en funktionsned-
sættelse får bedre muligheder for at tage en uddannelse. Glad Fondens 
forsøgsuddannelse kan være med til at give denne mulighed. 
 
Før ministeriet har haft mulighed for at vurdere Glad Fondens forsøgs-
uddannelse på baggrund af den evaluering, ministeriet er orienteret om 
vil foreligge i juni 2021, er det for tidligt at kommentere på Glad Fon-
dens materiale om et potentiale i at forankre forsøgsuddannelsen i en 
statslig sammenhæng. 

 

Partierne i stemmeaftalen bag STU var inviteret til en indledende status-

drøftelse om STU den 29. januar 2020 i Børne- og undervisningsministe-

riet, hvor udfordringer ved STU'en og partiernes ønsker til en bedre STU 

var på dagsordenen. Disse drøftelser fortsætter i de kommende måneder 

med det udgangspunkt, at der blandt partierne er enighed om, at forhol-

dene for unge i målgruppen for STU skal forbedres. 
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Med venlig hilsen 

 

Pernille Rosenkrantz-Theil 
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