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Hvad er STU?
STU er tre år med læring og super gode oplevelser.

Praktik/arbejdsmarked:

Du undersøger og afprøver, hvad du gerne vil arbejde med i fremtiden.



at afprøve dine interessefelter på arbejdsmarkedet

Vi vil hjælpe dig til at nå dine mål.



at du igennem forskellige praktikforløb kan få indblik i dine jobmuligheder efter STU



at du gennem virksomhedsbesøg får kendskab til arbejdsmarkedet

”Alle kan noget særligt – og det vil vi udvikle. ”

”Du møder engagerede undervisere hver dag.”
Samarbejde mellem STU og dine pårørende:
Et tæt samarbejde mellem STU og dine pårørende gør, at vi sammen kan
hjælpe dig bedst muligt. STU kontakter dine pårørende ved behov, og dine
pårørende kan kontakte STU.
”Tryghed og trivsel hver dag.”
Du kan bruge STU til:

Praktiske oplysninger:

Fagligt:

Medbring madpakke.



at dygtiggøre dig inden for dine interesseområder (kreativt, motion,
køkken, IT, musik, værksted, skydning, Nationalpark Thy, mm)



at dygtiggøre dig i eksempelvis dansk, matematik og engelsk og lære at
bruge hjælpemidler som fx telefon og ipad.



at lære relevante ting om personlig økonomi



at lære at købe ind, lave mad og andre praktiske gøremål som du har
brug for når du er flyttet hjemmefra

Personligt/Socialt:

Du møder kl 08.30-13.30.
Der er pauser 9.30-9.45 og 11.30-12.00.
”Du er en del af et fællesskab med andre unge.”
Vore forventninger til dig:


Du deltager og bidrager til trivsel



Du er venlig og flink imod andre



at være en del af et trygt ungdomsmiljø



Du møder hver dag, ved sygdom giver du besked



at blive bedre til at tage ansvar for dine egne beslutninger





at få gode venner

Opstår der problemer kontakter du din kontaktperson eller en anden
underviser på STU



at blive bedre til at kommunikere med andre – lytte til, hvad andre



siger og blive bedre til at sige hvad du gerne vil og ikke vil

”STU har gjort en stor forskel for mig.”

