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Side 3

1 (Åben) Ansøgning fra FOF København om dispensation til etablering af 
specialundervisningstilbud til elever fra STU NextJob Gentofte
 
Sags ID: EMN-2016-01037

Resumé
FOF København har ansøgt om dispensation fra folkeoplysningslovens åbenhedskriterium til at 
afvikle kurser for elever fra STU NexJob Gentofte samt dispensation til at lade en 
institutionspåtegning gælde som handicaperklæring for at kunne afvikle undervisningen som 
specialundervisning. 

Baggrund
STU NextJob optager 8 elever om året i alderen 16-25 år til skoleforløb på 3 år.
 
Eleverne kan pga. indlæringsvanskeligheder og andre særlige behov ikke gøre brug af gængse 
ungdomsuddannelser og de følger derfor en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) under 
NextJob.
  
Sigtet med STU NextJob er at afklare, udvikle og støtte elever med:

 Psykiske funktionsnedsættelser som intellektuelle og kognitive forstyrrelser, herunder 
hjerneskade, udviklingsforstyrrelser som opmærksomhedsforstyrrelser (ADHD) og 
autismespektrum, udviklingshæmning og indlæringsvanskeligheder. 

 Sindslidelser som angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse, 
personlighedsforstyrrelse, spiseforstyrrelse, tilknytningsforstyrrelse og stressbelastning.

 Fysiske funktionsnedsættelser som hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, 
mobilitetsnedsættelse og synsnedsættelse

 Sociale problemer som udad-reagerende adfærd, indad-reagerende adfærd, omsorgssvigt, 
social isolation og selvskadende adfærd. 

FOF Københavns kurser fungerer som supplement til elevernes daglige, almindelige skolegang og 
omfatter såvel ugentlige aftenskoleaktiviteter som temauger eller enkeltstående aktivitetsdage i 
emnerne IT, mad/ernæring/hygiejne, værkstedsfag og bo-træning (sløjd, el-lære, boligvedligehold, 
mindre reparationer), førstehjælp, barnepleje, musik/sammenspil, kreativ foto, cykelværksted m.m.

I visse tilfælde (bl.a. barnepleje, førstehjælp, IT, mad/ernæring/hygiejne) udstedes et diplom, som 
ikke er kompetencegivende, men som angiveligt styrker elevernes selvværd, ligesom de er stolte 
af at kunne deltage i mere traditionelle aftenskoleaktiviteter såsom musik og sammenspil eller 
kreativ foto på samme måde som andre mennesker.

Vurdering
Kultur, Unge og Fritid vurderer, at vedtagelse af FOF Københavns ønske vil give flere personer 
med indlæringsvanskeligheder og andre særlige behov mulighed for at deltage i kurser, der vil 
virke gavnlige. 

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller 

Til Folkeoplysningsudvalget 

At der meddeles dispensation fra folkeoplysningslovens åbenhedskriterium til at FOF København 
kan afvikle kurser for elever fra STU NexJob Gentofte samt dispensation til at lade en 
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institutionspåtegning gælde som handicaperklæring for at kunne afvikle undervisningen som 
specialundervisning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Vedtaget med 7 stemmer for og 2 stemmer imod, 2 undlod at stemme og 1 er inhabil.
 
For stemte: Anne Hjorth (A), Ulrik Borch (C), Hanne Grønne Leth (SIG), Per Plesner-
Jacobsen (SIG), Christian Løvdal (BUS), Keld Grinder-Hansen (FOF Gentofte), Tom 
Nordvi Jensen (AOF). 

Imod stemte: Katja Salomon Johansen (BUS) "Det er uklart hvorfor netop denne 
målgruppe af elever ikke kan levere en handikaperklæring og det er uklart om en 
dispentation vil skabe præcedens for andre personer med lignende funktionsnedsættelser 
der ønsker at gøre brug af andre tilbud under folkeoplysningsloven.", Mitzi Reinau, (DH-
Gentofte). 

Undlod at stemme: Kate Skavin Hansen (SIG), Jeanne Guldbrandt Toxværd (Ø). 

Inhabil er Bent C. Jørgensen (FOF København)

Bilag
1. VS: Ansøgning om dispensation til FOU fra FOF København (1046095 - EMN-2016-01037)


	1 (Åben) Ansøgning fra FOF København om dispensation til etablering af specialundervisningstilbud ti

