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Vejen fra HF til en 
videregående 
uddannelse 
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Hvem er vi? 

• Autismecenter Syd 
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Boligsøgning 

• Opskrivning forskelligt fra by til by (Obs 1. år før!) 
 
• Optagelse på særlige vilkår. 
 
• Dokumentation/ Epikrise. 

 
• Kollegie/Ungdomsbolig  

 
• Obs på særlige behov, så som eget bad og køkken! 
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Struktur/køreplan? 

• Vi laver sammen med den unge en plan for, et ½ år 
til 1 år frem i tiden, med deadlines for hvem som 
laver hvad. 

• Vi har opfordret de unge at lave mapper til at 
samle dokumenter til eks. SU Styrelsen, SPS og 
boligsøgning. 

• Vi har haft udarbejde pædagog faglige vurderinger 
til ansøgningen om  
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Manglende indsigt? 

• Generelt manglende kendskab til 
autismediagnosen. 

 
• Vi oplever ofte at den unge selv dårlig 

selverkendelse eller vil ikke have at omverden ved 
besked om deres udfordringer. (Dårlig erfaring med 
skole/uddannelse/sociale relationer) 
 

• Heri ligger en af de primære funktioner, nemlig at 
skabe sammenhæng og forståelse. 
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Målgruppe 

• Unge med en ASF diagnose mellem primært 
mellem 19-25 år 

• Kommer både fra specialskoler og alm. folkeskole 
• Både udeboende og hjemmeboende 
• Nogle er sendiagnosticeret og er ofte udfordret på 

selvforståelsen, herunder erkendelsen/forståelsen 
af egne udfordringer. 
 

• Erfaringsgrundlag: 
• 2 borgere er flyttet Odense universitet. 
• 1 borger er flyttet til Esbjerg og startet på UCL 

laborant udddannelsen.  
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 Baggrund for oplægget 

    

• Vi begyndt at få borgere ind i §85 som skulle i gang med 
videregående uddannelse. 

 
• HF ASF Klassen på Aabenraa statsskole havde sin 

opstart for 3 år siden. 
 
• Behov for samarbejde. 
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Mange spørgsmål at besvare! 

Flytte 
hjemmefra? 

Boligsikring! 

Forbesøg! 

Deadline for 
ansøgning? 

Nye 
relationer? 

Hvor skal jeg 
læse? 

Flytte 
hjemmefra? 

Studiebolig! 

Studievalg! 

Handicaptillæg 

Søge SPS? 

Transport? 

Studiemiljø? 

Ny by? 

Budget/ 
økonomi? 

Ny støtte og 
Kontakt per.? 
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Mangel på sammenhæng og viden!  

Videregående uddannelse 

Forventninger / Opgaver 

85 § 

Forventninger/Opgaver 

Adgangsgivende uddannelse 

Forventninger/Opgaver 
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Hvem kan hjælpe? 

• Studievejleder og fagvejlederne på 
uddannelsesstederne. 

 
• Studievalg.dk  
 
• UU Vejleder 
 
• Sagsbehandling (forbyggende) 
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Specialpædagogisk støtte (SPS) 

    

• Kan søges på alle SU berettiget uddannelser 
 
• Hvem kan søge om støtten? 
 
• Hvad kan man søge støtte til? 
 
• Hvordan søger man støtten og hvornår? 

 
 
 

• http://www.spsu.dk/Videregaaende-
uddannelser/Stoetteformer?allowCookies=on 

 

http://www.spsu.dk/Videregaaende-uddannelser/Stoetteformer?allowCookies=on
http://www.spsu.dk/Videregaaende-uddannelser/Stoetteformer?allowCookies=on
http://www.spsu.dk/Videregaaende-uddannelser/Stoetteformer?allowCookies=on
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Hvilke opgaver har vi arbejdet sammen med  de unge om? 
 

• Udarbejde en køreplan sammen med de unge 
omkring diverse opgaver og deadlines som skal 
løses i året op til flytning/studiestart. 

• Selvforståelse- strategier. 
• At være bekendt med egne stressorer - og 

næsten mere vigtigt de lader op.  
• Skabe så meget forudsigelighed som muligt. 
• Etablere kontakt mellem uddannelsesstedet og 

den unge. 
• Støtte til at etablere kontakt med ny kommune, 

hvor der ansøges om eks. 85 § (Obs 
behandlingstid!) 
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SU/ Handicaptillæg 

• have en varig fysisk eller psykisk       
funktionsnedsættelse, som gør dig nærmest 
ude af stand til at påtage dig et studiejob 
 
•modtage SU eller slutlån 
 
•gå på en videregående uddannelse 

Kilde: SU Styrelsen 


