Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse
STU-Lundvej tilbyder en individuel ungdomsuddannelse til dig, som er mellem 16-25 år
og er:
*Ung med omfattende fysiske handicap
*Ung med omfattende fysiske og udviklingsmæssige handicap
STU-Lundvej hjælper dig med at udvikle dine personlige ressourcer inden for dine individuelle
muligheder, særligt med sigte på at udvikle redskaber til at håndtere det fremtidige voksenliv.

Grundlæggende mål for ungdomsuddannelsen på STU-Lundvej:
STU-Lundvej har en anerkendende og helhedsorienteret pædagogik, hvor du gennem relationer,
tryghed, struktur og genkendelighed får mulighed for at afprøve, øve og udvikle dig inden for
personlige, sociale og aktivitetsrettede områder. Ungdomsuddannelsen sigter mod, at give dig:
•
•
•

Indsigt og anvendelige færdigheder i forhold til fremtidigt voksenliv
Indsigt og færdigheder i forhold til hverdagsliv, fritid, uddannelse og aktivitetsområder
Oplevelse af at slå til, lære, øve og lykkes

_______________________________________________________________________________

Uddannelsesmiljøet på STU-Lundvej:
STU-Lundvej sammensætter uddannelsen ud fra dine individuelle forudsætninger, behov og mål i
et ungdomsuddannelsesmiljø, hvor du oplever et positivt og understøttende miljø. Du møder
andre unge, som du udvikler dig sammen med og oplever
*fællesskab
*personlig udvikling
*tryghed
*overskuelighed

Uddannelsesmiljøet hviler på ligeværd, sociale relationer, accept af forskelligheder, fokus på
muligheder.

DE 3 år
STU er et 3-årigt uddannelsesforløb, som hele tiden tilpasses dine behov i forhold til dit eget liv og
fremtidige muligheder. Uddannelsen består af:
•
•
•
•

Det 12 ugers afklaringsforløb, hvor du afprøver dig selv i forhold til uddannelsen
Den almene uddannelsesdel, hvor du arbejder på at styrke dine personlige kompetencer
Den færdighedsrettede del, hvor du arbejder med konkret opgaveløsning
De praktiske aktiviteter, hvor du afprøver dine kræfter i forhold til konkrete
arbejdsfærdigheder

Uddannelsesaktiviteterne i løbet af de 3 år tilpasses dit tempo, hvor uddannelsesaktiviteterne
løbende tilpasses dine ressourcer og din arbejdshastighed

____________________________________________________________________________
Uddannelsesplanen
STU er et individuelt forløb, som tager udgangspunkt i at give dig de bedste fremtidsmuligheder i
forhold til dine behov, interesser og udviklingsmuligheder. Uddannelsesplanen udarbejdes i et
samarbejde mellem dig selv og UU uddannelsesvejlederen og justeres efter hvert enkelt
uddannelsesår. Det sikrer:
•
•
•

Fokus på dine ressourcer
Fokus på dine udviklingsmuligheder
Fokus på din fremtid

Den daglige undervisning tilrettelægges på STU-Lundvej på grundlag af din personlige
uddannelsesplan og du får derfor mulighed for at arbejde med det, som fremmer din udvikling
bedst
______________________________________________________________________________
De almene uddannelsesmål på STU-Lundvej
På STU-Lundvej sigter undervisningen og uddannelsesmiljøet mod at give dig personlige, sociale og
konkrete kompetencer, som ruster dig til et så selvstændigt og værdifuldt voksenliv som muligt,
således at

•
•
•

du bedre kan håndtere voksenlivet
du har bedre mulighed for fortsat udvikling
du oplever dig som en ligeværdig deltager i fællesskabet

Den almene del af ungdomsuddannelsen indeholder undervisning i praktiske forhold, husholdning,
bolig, privatøkonomi, personlig udvikling, håndtering af sociale udfordringer, deltagelse i fritids- og
samfundslivet.
____________________________________________________________________________

Aktivitets rettede uddannelsesretninger på STU-Lundvej
Musisk linje
Det sociale fællesskab igennem musikken er i centrum.
Vi bruger musikinstrumenter, synger, høre musik fra cd´er/Ipad, danser og arbejder med rytme og
bevægelse.

Idræts- og kropslinje
Du får tilbuddet om at komme i svømmehallen (varmvandsbassin) en gang om ugen.
Du får et tilrettelagt træningsprogram som bliver udøvet i vores motorikrum. Vi benytter
forskellige motoriske redskaber og bruger massagebriksen til taktil stimulering.
Vi bruger de naturskønne omgivelser til gåture, fodboldkampe, gyngeture, cykelture, kroket mm.
Du kan benytte spa efter behov.
Ved behov (henvisning/bevilling) kan du modtage fysioterapi i lokaler på Lundvej.
– madlavning, kreativitet, naturoplevelser, musik, m.m.

IT og medielinjen
Du afprøver grundlæggende arbejdsopgaver i forbindelse med informationssøgning, skrivning og
virtuel formidling af materialer. Du træner læse, skrive- og billedbearbejdningsfærdigheder. Du
opøves i mediepræsentation og arbejdstilrettelæggelse. Der arbejdes med f.eks skærmtekster,
hjemmesider, SMS, e-mail, e-bøger, sociale medier, digitale bøger, lydbøger fra nettet, digitale
billeder, medie præsentationer, spil, syntetisk tale.

Kommunikationslinjen:
På STU-Lundvej tilpasser vi kommunikationen ud fra dine behov og udviklingsmuligheder. I samarbejde
med dig, dine forældre, kontaktpersoner og kommunikationskonsulenterne aftaler vi, hvordan vi arbejder
videre med det tidligere indlærte og hvad der ellers vil kunne styrke din kommunikation.
Kommunikationssystemerne kan bl.a. være:
-

-

Dagsplan med symboler
Dagbog, hvor vi dagligt skriver om, hvordan dagen er gået
Symboler til at fortælle om, hvad du har lavet og hvad du skal lave i løbet af dagen
Billeder til at tydeliggøre, hvad vi taler om
PODD-bog; En PODD-bog kan f.eks. være en emnebog med emnet ”jul”. Det kan være en personlig
bog med symboler og billeder, der giver dig mulighed for at fortælle, hvad du har behov for. Den
personlige PODD-bog er en taskebog, som du også kan bruge i din fritid.
Tegn til tale, hvor vi underbygger vores talte sprog og symboler med håndtegn.
Kommunikationsprogram på computeren, som gør det muligt for dig at fortælle vha. billeder og
symboler. Først vælger du de billeder og symboler, du vil snakke om, derefter læser computeren
teksten til billederne højt. Dette program kan bruges sammen med symboler og PODD-bog.

Praktisk linje
Vi øver og træner praktiske gøremål i hverdagen, med henblik i at styrke selvstændigheden.
De praktiske opgaver er bo-relaterede og handler både om rengøring, indkøb, påklædning,
oprydning, m.m.

Køkken og husholdningslinjen
Ved madlavning bruger vi vores træningskøkken som er indrettet med udgangspunkt i at ligne bostedets/lejlighedens køkken. Du får mulighed for at øve og træne arbejdsgange inden for køkken
og husholdning. Bl.a. planlægning, indkøb, arbejdstilrettelæggelse, samarbejde, hygiejne,
kendskab til produkter, ernæring.

Samfundslinie:
Vi bruger bussen og får samfundsrelaterede oplevelser. Turene bliver planlagt med indhold, hvor
bibliotek, museer, cafe/spisesteder, byture, hjemmebesøg mm, giver dig oplevelser der kan
bygges videre på.

Kreativlinje
Du afprøver arbejdsgange inden for kreative opgaver og i skiftende materialer. Du får kendskab til
farvevalg, kompositioner og du producerer emner efter eget valg og efter årstider. F.eks indgår
særligt forløb omkring blomsterbinding og dekorationer bestemt til højtider eller særlige formål.
Der indgår i alle linjer og kombinationer fælles aktiviteter, hvor du får mulighed for at afprøve
aktiviteter på tværs af interesser og behov. Herudover har du mulighed for at deltage i STULundvej fritidstilbud.

Fritidstilbud:
Du kan være sammen med andre unge. Vi hører musik og danser. Spiller forskellige spil. Er kreative. Går
ture. Spiller en fodboldkamp.
Skulle du få brug for en pause, er der steder du kan sidde i fred og ro, med en stille aktivitet.
I løbet af eftermiddagen har du mulighed for at spise medbragt eftermiddagsmad. Det hænder vi bager en
kage, som vi får om eftermiddagen.

Praktik:
STU-Lundvej lægger vægt på at styrke dine aktivitetsmuligheder og tilbyder derfor igennem hele
uddannelsesforløbet praktik i Varde Kommunes etablerede Beskæftigelses og Aktivitets- og
samværstilbud. Praktikken tilrettelægges inden for målene i din uddannelsesplan.
________________________________________________________________________________
Kompetencebeviset
Efter 3 års uddannelse udsteder Varde Kommune kompetencebeviset, som dokumenterer, at du
har gennemført ungdomsuddannelsen. Kompetencebeviset udstedes inden for rammerne af det
internationale certificeringssystem ISCED, det betyder, at din ungdomsuddannelse er ligeværdig
og international anerkendt.
Kompetencebeviset indeholder en vægtning af de mål, som du har nået i uddannelsen
•
•

Almene kompetencer
Specifikke kompetencer

•
•
•

Tværgående kompetencer
Sociale kompetencer
Beskæftigelsesmæssige kompetencer

_______________________________________________________________________________
Faktaboks:
Daglig mødetid 8.00-16.00 . Undervisning 9.00-13.30.
Fritidsdelen 13.30-16.00
Ferier/ lukkedage:
3. januar

Første arbejdsdag efter jul og nytår

14. – 15. marts

Huskursus – lukket

19. marts

Påskefrokost

28. marts – 1. april

Påske – lukket

26. april

St. Bededag – lukket

9. maj – 12. maj

Kr. Himmelfart – lukket

20. maj

2. pinsedag – lukket

22. maj

Sommercafé på Viaduktvej

5. juni

Grundlovsdag – lukket

Uge 29 og 30

Sommerferie – lukket

Uge 48

Jule Åbent Hus

27. november

Julecafé på Viaduktvej

5. december

Julefrokost – lukket

13. december

Personaleseminar – lukket

21. december – 1. januar Juleferie – lukket

De nævnte dage er incl.

Transport – der henvises til folderen side 4.

Vi glæder os til at se dig på STU-Lundvej

