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Børne- og Undervisningsudvalget 

Christiansborg 

Svar på alm. del – spørgsmål 349: 

I brev af 11. august 2022 har udvalget efter ønske fra ikkemedlem af ud-

valget (MFU) Karina Adsbøl (DD) stillet mig følgende spørgsmål: 

Alm. del – spørgsmål 349: 

Vil ministeren kommentere artiklen ”17-årig handicappet fik afvist skole-

gang – nu sidder hun i sin fars frisørsalon”, tv2east.dk, 10. august 2022, 

og herunder oplyse hvordan ministeren vil sikre, at unge med handicap 

ikke bliver efterladt på perronen, hvis kommunen eller skolen ikke har 

styr på papirarbejdet? https://www.tv2east.dk/lolland/17-aarig-handi-

cappet-fik-afvist-skolegang-nu-sidder-hun-isin-fars-frisoersalon 

 

Svar: 

Jeg kan som minister ikke udtale mig om den konkrete sag. For regerin-

gen er det afgørende, at unge med handicap får de bedste forudsætninger 

for at komme videre i tilværelsen efter undervisningspligtens ophør – 

hvad enten målet er videre uddannelse, beskæftigelse eller specialtilbud. 

Det er selvsagt ikke acceptabelt, hvis der er unge, der efterlades på perro-

nen uden en plan for det videre forløb.   

 

Det er kommunens ansvar at få alle unge i gang og videre ud fra den en-

kelte unges forudsætninger og behov. Alle unge, der har forladt grund-

skolen, er omfattet af den kommunale ungeindsats og skal have en plan 

for videre uddannelse eller beskæftigelse. Det ansvar forventer jeg natur-

ligvis, at alle landets kommuner løfter. Såfremt den unge ikke har fået la-

vet en uddannelsesplan for, hvad der skal ske efter grundskolen, kan fa-

milien bede kommunalbestyrelsen om at genoptage behandlingen af sa-

gen. Unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov har 

desuden retskrav på en ungdomsuddannelse, og det er kommunalbesty-

relsen i den unges hjemkommune, der skal give tilbud om STU efter af-

gørelse om, at den unge er i målgruppen for STU.  

 

Tilbuddet skal gives i forbindelse med undervisningspligtens ophør. Fa-

milien kan klage til Klagenævnet for Specialundervisning over kommu-

nens afgørelser om STU, blandt andet om tilbud eller afslag på tilbud om 
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uddannelsen og om indholdet i ungdomsuddannelsen. I foråret indgik 

regeringen en bred aftale om forbedringer af STU, der sikrer de unge ret 

til at vælge mellem flere uddannelsestilbud, så kommunen ikke længere 

kan nøjes med at givet et tilbud. De nye regler forventes at træde i kraft i 

august 2023.   

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Pernille Rosenkrantz-Theil 
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