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Til alle kommuner  

Information om elever med særlige behov og lukning af STU-insti-
tutioner  

STU-institutionerne kan undtage elever fra skolelukningen, hvis det er 
begrundet i den enkelte unges behov, herunder begrundet i forholdene i 
hjemmet, jf. § 2, stk. 1, nr. 1, i  bekendtgørelse om lukning og gradvis, 
kontrolleret genåbning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. 
 
Institutionens beslutning om fritagelse af STU-konkrete elever fra lukningen  
Det fremgår af bekendtgørelsens § 2, stk. 2, nr. 1, at kommunalbestyrel-
sen eller institutionens leder kan træffe beslutning om, hvilke elever der 
kan undtages lukningen af STU-institutionen. 
 
Det betyder i praksis, at kommunen eller institutionens leder skal fore-
tage en individuel vurdering af behovet for at fritage den enkelte elev fra 
lukningen. Denne vurdering skal løbende revurderes af kommunen eller 
institutionens leder i lyset af den forlængede lukkeperiode for at sikre, at 
der tages hånd om elever med særlige behov i den aktuelle situation. 
 
I konsekvens af den forlængede nedlukning af STU-institutionerne må 
det forventes, at flere elever vil få et stigende behov for at kunne komme 
tilbage til deres normale STU-tilbud for at undgå en forværring af deres 
situation. Det skyldes, at STU målgruppen som udgangspunkt er udsat 
og har behov for særlig støtte, herunder bl.a. faste rammer og rutiner, 
som COVID-19-restriktionerne udfordrer. 
 
Den fortsatte og forlængede nedlukning medfører således behov for en 
skærpet opmærksomhed på elever med særlige behov. Da STU-elever er 
en meget kompleks gruppe, med vidt forskellige behov, vil der altid 
skulle foretages en konkret og individuel vurdering af, hvad der tjener 
den enkelte unge bedst.  
 
Begrundelserne for de enkelte elever kan f.eks. samles i et oversigts-
skema, ligesom det bør noteres i den enkelte elevs forløbsplan, om en 
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elev har fået mulighed for at møde op på institutionen trods nedluknin-
gen.  
 
Elever der kan fritages for lukning af STU-institutionen  
Det er ikke muligt på forhånd at opstille regler om, at særlige elevgrupper 
kan få undervisning på en STU-institution, da afgørelsen skal træffes på 
baggrund af en konkret vurdering af den enkelte elev. Det er kommunen 
eller institutionens leder, der vurderer, hvilke lever der har behov, herun-
der begrundet i forholdene i hjemmet. 
 
Kommunen eller institutionens leder skal konkret i forhold til den en-
kelte elev og ikke i forhold til institutionens samlede elevgruppe vurdere, 
om den enkelte elev har et særligt behov, og om dette bedst kan imøde-
kommes ved elevens tilbagevenden til en undervisningssituation, der ind-
til videre er anderledes end normalt. I vurderingen kan der eventuelt ta-
ges udgangspunkt i baggrunden for visitationen til STU og sagkyndiges 
udtalelser. 
 
Det er samtidig vigtigt, at sundhedsmyndighedernes anvisninger om af-
stand og hygiejne fortsat overholdes, jf. nedenfor, og i vurderingen skal 
derfor også indgå en afvejning af, hvordan den enkelte elev bedst kan 
hjælpes til overholdelse af disse.  
 
Følgende er eksempler på elever, der kan have særlige sociale, pædagogi-
ske eller behandlingsmæssige behov: 
• Viden om, at den unge har særlige pædagogiske behov fx pga. en fy-

sisk og/eller psykisk lidelse, og at et manglende tilbud vil føre til 
mistrivsel og en forværring af den unges tilstand. 

• Det er vanskeligt at få kontakt til eleven fx på grund af psykisk li-
delse. 

• Viden om, at der er kapacitetsproblemer på elevens botilbud mht. 
personale, der er kvalificeret til at tage hånd om den unge hele da-
gen. 

• Viden om, at den unges hjem er præget af ekstra udfordringer, fx at 
forældre og/eller andre søskende også har psykiske og fysiske lidel-
ser eller særlige behandlingsbehov som gør, at der ikke er ressourcer 
til at tage vare på den unge i længere tid ad gangen. 

• Viden om, at den unge kan få en udadreagerende adfærd pga. æn-
dringer i rammer og daglige rutiner. 

• Der er fare for frafald, når den unge ikke har mulighed for at møde 
op på institutionen. 

• Der er risiko for, at den unge falder tilbage i tidligere misbrug. 
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Efterlevelse af sundhedsmyndighedernes anvisninger 
Undervisningen skal ske under fornøden hensyntagen til nødvendighe-
den af at forebygge eller inddæmme udbredelse af covid-19, og den en-
kelte STU-institution skal efterleve Sundhedsstyrelsens og andre myndig-
heders konkrete anvisninger herom. Se vejledning for gradvis kontrolle-
ret genåbning af ungdoms- og voksenuddannelser. Vær særligt opmærk-
som på Sundhedsstyrelsens instruks til ledelsen på ungdoms- og voksen-
uddannelser.  
 
Yderligere information 
Alle informationer om nedlukning og genåbning bliver løbende bliver 
lagt på uvm.dk/corona https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/informa-
tion-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19. Styrelsen op-
fordrer kommunerne og institutionerne til at holde sig orienteret her. 
 
Videresendelse til institutionerne 
Styrelsen skal anmode om, at den enkelte kommune videresender dette 
brev til alle sine institutioner for STU, herunder de private institutioner 
og institutioner i andre kommuner, som kommunen har indgået aftaler 
om STU med. 
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