STU
Aabenraa

Befordring mellem uddannelsessted og
hjem i forbindelse med STU
Når du ikke bor på skolen
Du kan få et pendlerkort til offentlig transport eller et beløb svarende til prisen på et pendlerkort


når afstanden fra dit hjem til dit uddannelsessted/dit praktiksted er 11 km og derover har du kortere afstand, skal du selv betale for transporten

STU-Aabenraa sørger for transport med bus/bil med STU-kørselsteamet eller taxi




når du har et særligt transportbehov => du kan ikke benytte offentlig transport eller
transportere dig selv på anden vis
STU-Aabenraa godkender om du er i målgruppen for særligt transportbehov
transporten godkendes uanset afstand fra dit hjem til dit uddannelsessted/dit praktiksted

Når du bor på skolen
Hvis du har et STU-tilbud med tilhørende bolig kan du ikke få dækket transportudgifter i weekender, ferier og lignende.
Hvis uddannelsesstedet lukker i weekender og ferier, så du ikke kan benytte boligen på uddannelsesstedet, har du ret til at få dækket transportudgifterne frem og tilbage i forbindelse med
lukkeperioderne.

Hvis du er i tvivl om reglerne, er du velkommen til at kontakte
Helle Lindberg Vollert: 73 76 78 00 eller hss@aabenraa.dk

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
(LBK nr 610 af 28/05/2019)
Kapitel 4

Befordring m.v.
§ 10. Kommunalbestyrelsen sørger for eller afholder udgifterne til fornøden befordring mellem hjem eller fast aflastningshjem og uddannelsesinstitution eller praktiksted for unge, der deltager i uddannelsen.
Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter regler om befordring.

Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
(BEK nr. 739 af 03/06/2016)
Kapitel 4 - Befordring
§ 14. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om art og omfang af befordringsbehovet på grundlag af en lægeerklæring
eller anden sagkyndig udtalelse om den unges egen befordringsevne.
§ 15. Kommunalbestyrelsen sørger for befordring af unge med særlige befordringsbehov på den efter forholdene mest
hensigtsmæssige måde. Hvis den unge selv ønsker at sørge for befordring, bidrager kommunalbestyrelsen hertil med et
aftalt månedligt beløb. Hvis den unge ved hjælp af særligt hjælpemiddel kan befordre sig selv, kan kommunalbestyrelsen
opfylde befordringsforpligtelsen ved at afholde udgiften hertil.
Stk. 2. Den unge kan henvises til at benytte offentlige befordringsmidler i det omfang, vedkommendes fysiske eller psykiske konstitution tillader det, og det ikke medfører urimeligt lang befordrings- og ventetid. Om nødvendigt må der foranstaltes særskilt befordring mellem hjem, fast aflastningssted eller undervisningssted og nærmeste offentlige befordringsmiddel.
Kommunalbestyrelsen afholder udgifterne hertil.
Stk. 3. Hvis det er nødvendigt, at den unge ledsages under befordring, sørger kommunalbestyrelsen for en sådan ordning
og afholder udgiften hertil.
Stk. 4. I tilfælde af forbigående sygdom, der medfører, at den pågældende ikke kan befordre sig selv, finder reglerne i
stk. 1-3 tilsvarende anvendelse.
§ 16. Til unge uden særligt befordringsbehov, der har en afstand fra hjem eller fast aflastningssted til undervisningssted
og tilbage igen på 22 km. eller derover, ydes der befordringsgodtgørelse. Ved befordring med offentligt befordringsmiddel
godtgør kommunen de faktisk afholdte udgifter, og ved befordring med eget befordringsmiddel med en af kommunalbestyrelsen fastsat godtgørelse pr. km.

Vejledning om lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
(VEJ nr. 9534 af 03/06/2016))
Kapitel 7 - Befordring (lovens § 10)

Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om art og omfang af befordringsbehovet på baggrund af en lægeerklæring eller
anden sagkyndig udtalelse om den unges egen befordringsevne.
Kommunalbestyrelsen sørger for eller afholder udgifterne til fornøden befordring af unge med særlige befordringsbehov
mellem hjem eller fast aflastningshjem og uddannelsessted (uden botilbud) eller praktiksted for unge, der deltager i ungdomsuddannelsen, på den efter forholdene mest hensigtsmæssige måde.
Der kan alt efter de konkrete forhold være flere måder at tilrettelægge denne befordring på:
– Hvis den unge selv ønsker at sørge for befordring, bidrager kommunalbestyrelsen hertil med et aftalt månedligt beløb.
– Hvis den unge ved hjælp af et særligt hjælpemiddel selv kan befordre sig, kan kommunalbestyrelsen opfylde befordringspligten ved at afholde udgiften til dette hjælpemiddel.
– Den unge kan henvises til at benytte offentlige befordringsmidler i det omfang, handicappet tillader det, og det ikke
medfører urimelig lang befordrings- og ventetid. Om nødvendigt må der foranstaltes særskilt befordring mellem hjem og
undervisningssted eller eventuelt nærmeste offentlige befordringsmiddel. Kommunalbestyrelsen afholder udgiften hertil.
Hvis det er påkrævet med ledsagelse under befordringen, sørger kommunalbestyrelsen for en sådan ordning og afholder
udgifterne hertil.
Tilsvarende gælder i tilfælde af forbigående sygdom, der medfører, at den pågældende ikke kan befordre sig selv.
Til unge uden særligt befordringsbehov, der har en afstand fra hjem eller fast aflastningssted til undervisningssted og tilbage igen på 22 km. eller derover, ydes der befordringsgodtgørelse. Det kan være i form af godtgørelse fra kommunalbestyrelsen af faktisk afholdte udgifter til offentligt befordringsmiddel, eller ved befordring med eget befordringsmiddel med en
af kommunalbestyrelsen fastsat godtgørelse pr. km.
Reglerne om befordring fremgår af § 10 i STU-loven og §§ 14-16 i bekendtgørelsen om STU.

