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18 år - og hvad så?

Dine forældre er ikke længere 
en automatisk del af dine 
kontakter til kommunen eller 
andre myndigheder. 

Al vurdering og bevilling af 
støtte til den unge på en række 
områder sker efter andre regler, 
når den unge fylder 18 år.  

Hvis du gerne vil have, at de 
stadig skal være det, skal du 
give dem tilladelse til det.

I vil ikke længere blive involveret 
i sagsbehandlingen om jeres 
barn, med mindre jeres datter/
søn ønsker det. Det kan fx ske 
ved en fuldmagt (skabelon findes 
på https://www.autismeforening.
dk/media/1868/fuldmagt.pdf)

Hvis du har kontakt til kommu-
nen, kan det betyde, at du vil få 
kontakt til flere forskellige for-
valtninger/afdelinger. Derfor kan 
det være en god idé, at du og 
dine forældre er opmærksomme 
på, at der løbende bliver fulgt 
op på din sag – og at der senest 
½ år, inden du fylder 18 år, ind-
kaldes til fællesmøde med dine 
kommende sagsbehandlere.

Hvis jeres datter/søn ikke er i 
stand til at tage vare på sig selv, 
kan der evt. være behov for 
værgemål. Det kan søges igen-
nem Familieretshuset: https://
familieretshuset.dk/

Er du fyldt 
18 år, skal du 
vide dette

Er I forældre til 
en 18-årig, skal I 
vide dette



Økonomisk støtte / social service

Disse ydelser udbetales 
ikke længere efter det 
fyldte 18 år 

  § 41: merudgiftsydelse
  § 42: dækning af tabt  
arbejdsfortjeneste

  § 45: ledsagelse
  § 52: foranstaltninger. 

Disse ydelser kan du 
søge efter voksenreg-
lerne

  § 100: merudgiftsydelse
  § 95: BPA – Borgersty-
ret Personlig Assistan-
ce – hvis den unge 
har brug for praktisk 
og personlig hjælp 
til personlig pleje og 
rengøring. Forældre 
kan evt. ansættes

  § 97: ledsagelse 

§
Andre støttemuligheder  
efter Lov om social service

  § 83 – personlig hjælp og pleje og hjælp 
eller støtte til nødvendige praktiske 
opgaver i hjemmet (hjemmehjælp)

  § 84 - afløsning (i hjemmet) og aflast-
ning (udenfor hjemmet)

  § 85 - socialpædagogisk støtte i hjem-
met – Værgemål kan søges via dette 
link: https://familieretshuset.dk/bostøt-
te eller hjemmevejleder

  § 107 - midlertidigt botilbud
  § 108 - varigt botilbud
  § 112 – hjælpemidler
  § 113 – forbrugsgoder
  § 114 – støtte til køb af bil
  § 116 – boligændringer



Muligheder for dig,
som er +18 år

Hvor skal du bo?  
Dit hverdagsliv

Hvilken støtte 
kan du få? 

DØGNTILBUD OG KONTAKTPERSON 
Disse tilbud kan evt. forlænges efter 
en konkret vurdering af den unges 
behov. Det er vigtigt i god tid inden 
det 18. år at kontakte socialforvalt-
ningen, hvis I er enige om, at den 
unge har gavn af at forsætte med 
sin kontaktperson.

BOTILBUD
Hvis kommunen vurderer, at den 
unge har behov for et botilbud, har 
kommunen pligt til at sørge for 
enten en midlertidig botilbud eller et 
varigt botilbud. Ellers må den unge 
ligesom andre unge selv finde en 
bolig.

SPECIALPÆDAGOGISK STØTTE  Denne 
støtte kan søges til alle SU-godkendte 
uddannelser. SU-styrelsen har en oversigt 
over godkendte uddannelser.

HANDICAPTILLÆG   Dette tillæg kan søges 
til alle erhvervsuddannelser og videregå-
ende SU-godkendte uddannelser. Det kan 
gives, hvis den studerende er ude af stand 
til at påtage sig erhvervsarbejde ved siden 
af studiet. Læs mere på SU-Styrelsens 
hjemmeside.

UDDANNELSESHJÆLP   Uddannelseshjælp 
bevilges, hvis du ikke har andet forsørgel-
sesgrundlag. Jobcentret kan kræve, at du 
står til rådighed for arbejdsmarkedet. Det 
kan være i form af virksomhedspraktik, 
ansættelse med løntilskud, nytteindsats 
eller vejledning og opkvalificering.



UDDANNELSE
Unge med ASF har ret til samme 
uddannelser som andre unge, og 
skal følge de samme betingelser 
for optagelse mm. 

STU - Den særligt tilrettelagt ung-
domsuddannelse for unge med 
særlige behov, som ikke kan klare 
en almindelig ungdomsuddannel. 
Det er en vejleder fra Ungdom-
mens Uddannelsesvejledning 
(UU), som indstiller til en STU.

FLEKSJOB
Hvis afprøvningen viser, at din 
arbejdsevne er varigt og væsentligt 
nedsat, kan du måske få et fleksjob. 
I et fleksjob bliver dine skånebehov 
tilgodeset, så din arbejdsevne bliver 
udnyttet bedst muligt. 

REVALIDERING
Hvis du har væsentlige begrænsnin-
ger i din arbejdsevne, kan du være 
berettiget til revalidering. 
Revalidering kan være støtte til 
uddannelse, virksomhedspraktik 
mm. Målgruppen for ordningen er 
mennesker med behov for støtte 
til at blive fastholdt/komme ind på 
arbejdsmarkedet. 

RESSOURCEFORLØB 
Hvis du har komplekse problemer 
ud over ledighed, som gør, at du er 
i risiko for at komme på førtidspen-
sion, kan kommunen tilbyde dig et 
ressourceforløb, medmindre det er 
åbenbart formålsløst at forsøge at 
udvikle din arbejdsevne.

FØRTIDSPENSION 
Personer under 40 år kan som 
hovedregel ikke få førtidspension, 
medmindre der er særlige forhold.

REHABILITERINGSPLAN 
Rehabiliteringsplanen beskriver din 
arbejdsevne. Rehabiliteringsplanen 
indeholder to dele – en forbereden-
de del og en indsatsdel.

Hvilken 
uddannelse 
kan du tage?

Hvordan kan du arbejde? 



Gymnasiel uddannelse

STX, HTX, HF

UDDANNELSE
Der er mulighed for at tage en 
gymnasiel uddannelse efter 
en afgangseksamen (FSA) fra 
folkeskolen. Der findes gym-
nasielle uddannelser både 
som specialundervisning og 
uddannelser, hvor der er støt-
temuligheder/mentorordninger 
og hvor uddannelsen strækker 
sig over længere tid.

Disse uddannelser findes flere 
steder i landet, og der kommer 
løbende flere til. De gymnasiel-
le uddannelser findes både i 
offentligt og privat regi.



STU på Animations- og Medieskolen
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