Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

STU - en 3-årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
Hvad er STU på CSV Sydfyn?
På STU ved CSV Sydfyn tilrettelægger og udfører vi undervisningsforløb for en bred gruppe af unge
med særlige behov. Vores elever har forskellige kognitive forudsætninger, blandede diagnoser som
eksempelvis ADHD, autisme, og en del af vores unge er psykisk sårbare.
Fælles for alle vores elever er, at de i høj grad profiterer af undervisning og aktiviteter,
som er praktiske.
Det er vores klare mål at de unge på STU, kommer videre i uddannelse, job eller beskæftigelse.
Vi har derfor en række fokusområder og målsætninger, som de unge skal forholde sig til i løbet af
deres 3 år på STU. Det være både personlige, sociale og faglige mål og fokusområder, som de selv
er med til at formulere.

Virksomhed & Butik

E-Sport & Teknologi

Vi ved, at der særligt indenfor butiksområdet, er
gode muligheder for at udvikle sine kompetencer. En butik som fysisk undervisningsramme,
med arbejdende værksted, sætter et konkret
beskæftigelsesmål og perspektiv for eleven
selv. På linjen vil vores elever indgå i:
• Konkret træning ift. videre praktikforløb og
beskæftigelse indenfor butiksområdet
• Produktion og salg af mad i Café Tryk
• Produktion af småartikler til butikken
• Social træning på mange niveauer
• Kommunikation og fremmedsprog
• Salg og service
• Konkret anvendelse af matematik, dansk og
engelsk
• Medinddragelse i lokalsamfundet og
netværksdannelse.

Med denne linje ønsker vi at tilgodese de af
vores elever, som motiveres og trives med aktiviteter indenfor computerspil, IT og teknologi.
Igennem undervisning og udvikling af deres
kompetencer indenfor disse, samt et fokus
på fysisk træning og sund livsstil, håber vi at
bidrage til elevens personlige udvikling og
fremtidsmuligheder. På linjen vil vores elever
komme rundt om:
• CS:GO spillet, strategi, taktik og færdigheder
knyttet til dette, samt andre E-sports spil
• IT-relaterede kompetencer, såsom programmering, konstruktion af hjemmeside, Office
pakken, billed- og lydbehandling
• Konkret anvendelse af dansk, matematik og
engelsk
• Udvikling af evner til samarbejde, fokus,
koncentration og udholdenhed.

Værksted & Grønt

Livsduelighed

Værksted & Grønt er en linje på STU for dig, der
gerne vil arbejde praktisk. Du vil prøve forskellige produktionsforløb på både værksted, og
indenfor det grønne område. Igennem praktisk
undervisning vil du få kendskab til og erfaring
med aktiviteter som f.eks:
• Produktion af forskellige brugsartikler i træ,
metal og beton
• Istandsættelse af genbrugsartikler
• Vedligehold af plæner, park og kolonihave.
• Værktøjskendskab og anvendelse
• Praktikforløb indenfor områder som landbrug, produktion, butik og værksted
• Konkret anvendelse af dansk og matematik.
• Praktikforberedende undervisning
• Hverdagsstruktur
• Personlig og social udvikling.

Målgruppen er unge mennesker med et svagt
kognitivt og kommunikativt funktionsniveau,
og med en lav grad af selvhjulpenhed, herunder
Down’s Syndrom, hjerneskader i forskellig grad,
unge uden verbalt sprog og unge med multiple
funktionsnedsættelser.
Eleverne har ofte tidligere gået på kommunernes børnespecialskoler.
Undervisningen foregår i en fast, tydelig og
overskuelig struktur med brug af visuelle
støttesystemer. Vi anvender bl.a. Tegn Til Tale,
Pictogrammer, Apps til iPad og Ikoner til understøttelse af det verbale sprog.
Gennem kommunikation, social træning og undervisning i selvhjulpenhed, lærer eleverne at
udnytte og udvikle egne potentialer i overgangen fra barn til voksen.

Klubben
Klubben er et fritids- og aktivitetstilbud under Servicelovens § 104. Klubben er både et frirum og et
læringsrum, hvor der er mulighed for personlig udvikling og styrkelse af kompetencer. I klubben
vægter vi, at aktiviteterne tager afsæt i de unges interesseområde og behov. De unge er derfor med
til at planlægge og bestemme, hvordan deres dag i klubben skal se ud.

Få mere at vide
Der findes uddybende oplysninger på www.csvsydfyn.dk
Du er også altid velkommen til at kontakte os på tlf. 6223 4900 eller csvsydfyn@svendborg.dk
Facebook: CSV Sydfyn / Svendborg

