
 
Støttemuligheder for unge med kronisk eller alvorlig sygdom under uddannelser 

 

I Ungepanel.dk har vi året igennem arbejdet på at forbedre og tydeliggøre kronisk syge unges 

støttemuligheder og rettigheder under ungdomsuddannelse. Vi er nu fremme ved udgangen af 2017 og ser vi 

tilbage, så har vi passeret flere store milepæle. Vi vil derfor gerne dele vores resultater med jer, så I kan 

videreformidle dem til de unge, som I møder i klinikkerne:  

 

Vi havde et ønske om at skabe kategorien ’Kronisk og alvorlig sygdom’, som skulle være på lige fod med de 

eksisterende støtteordninger, som Psykiske vanskeligheder og Ordblind under Specialpædagogiske 

Støtteordning (SPS), hvilket vi opnåede i april 2017. 

www.spsu.dk/Ungdomsuddannelser/Stoetteformer/Kronisk-eller-alvorlig-sygdom. 

 

Vi har ligeledes i samarbejde med Undervisningsministeriet skabt kategorien Kronisk og alvorlig sygdom på 

UG.dk (Uddannelsesguiden), hvor vi har samlet relevante bekendtgørelser for unge med en kronisk eller 

alvorlig sygdom.  

www.ug.dk/forside/stoette-til-gennemfoere-din-uddannelse. 

 

Støttemulighederne til kronisk eller alvorligt syge unge elever på gymnasiale uddannelser, 

erhvervsuddannelser og videregående uddannelser omhandler: 

 Muligheden for at få sygeundervisning eller supplerende undervisning på gymnasiale uddannelser, 

hvis den unge ikke kan følge den almindelige undervisning på grund af 10 dages sammenhængende 

fravær ved sygdom. (Se bekendtgørelse om gymnasiale uddannelser, kapitel 8) 

 

 Muligheden for at skolen kan tilrettelægge en 2-årig gymnasial uddannelse over 3 år og en 3-årig 

gymnasial uddannelse over 4 år, hvis den unge er forhindret i at følge undervisningen i længere 

perioder på grund af sygdom. (Se lov om gymnasiale uddannelser, kapitel 9) 

 

 Muligheden for at blive fritaget for idræt C, hvis den unge grundet sygdom kan have svært ved at 

deltage i undervisningen. (Se bekendtgørelse om gymnasiale uddannelser, kapitel 7)  

 

 Muligheden for ekstra undervisning på erhvervsuddannelser, hvis hensynet til den unges 
uddannelse taler for det (Se lov om erhvervsuddannelser, § 51).  

 
 Muligheden for at forlænge den unges uddannelsestid på lærepladsen i hovedforløbet, hvis den 

unge på grund af sygdom har haft fravær i mere end 10% af uddannelsen. (Se lov om 
erhvervsuddannelser, §58). 

 
 Muligheden for særlige prøvevilkår (bl.a. ekstra tid til eksamen), hvis den unges sygdom påvirker 

dennes præstation ved eksamener. (Se Almen eksamensbekendtgørelse, §19) 

 

 Muligheden for at få støtte til en obligatorisk studietur. De kan få dækket udgifter til at have hjælpere 

og tegnsprogstolke med på turen: rejse, lønudgifter, ophold, diæter m.m. (Se SPS støttemuligheder) 

 
Endelig har vi fået gjort Undervisningsministeriet opmærksom på de unges problematikker med fravær og 

fritagelse fra idræt, hvilket har resulteret i, at kronisk og alvorligt syge unge vil blive tydelig gjort i 

vejledningen til bekendtgørelsen for gymnasiale uddannelser (denne er stadig under udarbejdelse og 

forventes færdig i starten af det nye år).  

http://www.spsu.dk/Ungdomsuddannelser/Stoetteformer/Kronisk-eller-alvorlig-sygdom
http://www.ug.dk/forside/stoette-til-gennemfoere-din-uddannelse
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186661#id4a86417b-e2c8-465a-aec3-ed55895998c6
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186661#id4a86417b-e2c8-465a-aec3-ed55895998c6
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186661#id4a86417b-e2c8-465a-aec3-ed55895998c6

