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Hvordan bliver du elev på STU?
Ønsker du at starte på STU, skal du kontakte:
Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)
Laurids Skausgade12, 1.
6100 Haderslev 
på telefon 74 34 79 25

Så vil du blive indkaldt til en samtale, og vi vil herefter vurdere, om ungdoms-
uddannelsen er det rigtige for dig.

Ønsker du at besøge skolen, kontakt os på tlf.: 74 34 79 19.

STU 
– bringer dig videre

www.stu-haderslev.dk

Rammer og muligheder Undervisningen foregår på små hold, hvor du er sammen med 
unge, der har det ligesom dig. 
Du tilbydes en bærbar PC, som integreres i undervisningen i vid 

udstrækning.

Praktikforløb
Skolen har et godt samarbejde med en række lokale både private 

og offentlige virksomheder samt beskyttede værksteder, som kan 

blive din praktikvært. Du kan også komme i praktik på skolen.Hvor foregår det?Undervisningen foregår i vores lokaler på Bygnaf 14 st. i Haderslev,  

som ligger centralt i byen og tæt på rutebilstationen.Vi har også vores egen café ”Cafe Kom ind”.Mødetider
Der er mødepligt i skoletiden fra kl. 8.30-14.00 hver dag. Klub

Fra kl. 14.00-16.00 er det frivilligt, om du vil gå i vores ungdoms-

klub.

Har du behov for...Samtale, støtte, hjælp, træning og/eller rådgivning kan vi 
tilbyde dig det hos enten vores psykolog, socialrådgiver 
eller coach.
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STU Haderslev
Haderslev Kommune udbyder den 3-årige ungdomsud-

dannelse STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse), 

som er et tilbud til unge med særlige behov under lov 

nr. 564.

Formål: Formålet med ungdomsuddannelsen er, at 

unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige 

behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer 

til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som 

muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæfti-

gelse (§ 1 stk.1 og 2).

Målgruppen: Unge udviklingshæmmede og andre 

unge med særlige behov har et retskrav på en ungdoms-

uddannelse. Gruppen af unge med særlige behov er 

ikke en homogen gruppe med samme udgangspunkt og 

samme behov. For denne gruppe af unge er spændvidden 

stor. Eneste fællesnævner er det forhold, at de unge ikke 

kan profitere af de eksisterende tilbud, og at de derfor 

har behov for særlige vilkår.

Forudsætningerne for den unges optagel-
se på den 3-årige ungdomsuddannelse er:
At den unge ikke kan klare en ordinær ungdomsuddan-

nelse med specialpædgogisk støtte (§1 stk. 2).

Tilbuddet gives i forbindelse med undervisningspligtens 

ophør. 

Den unge kan modtage kommunalbestyrelsens til-

bud indtil det fyldte 25. år. Den unge skal færdiggøre 

ungdomsuddannelsen senest fem år efter, at den er 

påbegyndt.

Praktikværter
Skolen har et godt samarbejde med en række lokale 

både private og offentlige virksomheder samt beskyttede 

værksteder, som er praktikværter for eleverne. Desuden 

har vi også intern praktik.

Fra skolens side følger vi eleverne tæt i deres praktikfor-

løb, og vi afholder jævnligt evalueringsmøder.

Værd at vide
– for forældre, vejledere og praktikværter

Lov
Lovens krav til indholdet
Loven beskriver specifikt elementerne i uddannelsen 

(§5). Den består af elementer af undervisning og 

praktiske aktiviteter, herunder praktik i virksomhe-

der og institutioner. Undervisningstimetallet, der skal 

være til rådighed for deltagerne i ungdomsuddannel-

sen, skal mindst udgøre 840 timer årligt.

Praktiske aktiviteter, herunder praktik, kan som 

hovedregel højst udgøre 280 timer årligt. Ved 

ungdomsuddannelsens afslutning udsteder skolen et 

kompetencepapir, der skal indeholde en beskrivelse 

af de opnåede kompetencer (§9). Afbrydes ungdoms-

uddannelsen udstedes et kompetencepapir for de 

færdiggjorte uddannelsesdele.

Ungdomsuddannelsens indhold m.v. 
(lovens kap. 3) 

Uddannelsen indledes med et afklaringsforløb

på indtil 12 uger, hvor STU afklarer følgende hos den 

unge:

• Personlige kompetencer

• Sociale kompetencer

• Faglige kompetencer

• Interesser

• Motivation og parathed

• Særlige forhold/vanskeligheder

• Læringsstile

Der vil derefter blive udarbejdet en 
individuel undervisningsplan.

Uddannelsen skal indeholde fag og aktiviteter, der:

•  Fremmer den unges personlige udvikling og 

mulighed for at deltage selvstændigt og aktivt i 

samfundslivet.

•  Fremmer den unges evne til at indgå i sociale 

sammenhænge og til at få et selvstændigt og aktivt 

fritidsliv.

•  Er rettet mod udvikling af kompetencer til brug i 

uddannelses- eller beskæftigelsessituationer.

mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag

8.00-8.30 Morgenmodtagelse

8.30-12.00 Linie
Køkken/service,
Butik,
Omsorg 
eller 
Værksted Praktik

Fagligt
Dansk,
Matematik,
Engelsk
eller 
IT Praktik

Valgfag 
fx. IT, Musik, 
Basket,
Cykling
eller
Værksted

12.30-14.00 Motion 
Idræt 
eller 
Svømning

Tema
fx. Bank/Budget 
eller
Boligformer

Ungdoms-
klub 
Tilbud på 
skolen

14.00-16.00 Ungdomsklub Tilbud på skolen

Dit forløb
Fra start til slut

1.  Uddannelsesplan: Du laver din uddannel-sesplan sammen med din UU-vejleder.
2.   Afklaringsforløb: 12-ugers afklaringsforløb på skolen, hvor du lærer lærere og elever at kende. Skolen og du finder sammen ud af, hvad du er god til, og hvad du skal blive bedre til. 

3.  Din undervisningsplan: På baggrund af afklaringsforløbet laver du sammen med din holdkontaktlærer planen for din uddannelse.  Planen beskriver netop dine mål og vejen til at nå dem.

4.  Din 3-årige ungdomsuddannelse:  Undervisning og praktik hvor din undervis-ningsplan føres ud i livet.

5.  Kompetencepapir: Du får dit kompeten-cepapir ved afslutningen af uddannelsen.  Det beskriver de kompetencer, du har op-nået. Papiret kan også indeholde forslag  til dig om arbejde, beskæftigelse, uddan- nelse, bolig og fritid.

Eksempel på en uge på STU

Hvad er STU?
 Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

STU er en 3-årig ungdomsuddannelse, som henvender sig til 

dig, der ikke kan gennemføre andre ungdoms- og voksenuddannelser. 

Hvem kan gå på STU?

For at blive optaget på uddannelsen skal du have afsluttet folkeskolen 

eller tilsvarende, og du skal være under 25 år. Uddannelsen er gratis. 

Man kan ikke søge SU, men man beholder de ydelser, man i øvrigt 

har ret til.

Hvad lærer du på uddannelsen?

• Du lærer at føre et selvstændigt og aktivt liv.

•  Du lærer dine jobmuligheder at kende, og du bliver forberedt på et 

job eller videreuddannelse.

• Du lærer andre unge at kende og får opbygget et netværk.

Hvordan lærer du dette?

•  Vi tager udgangspunkt i dine personlige  

ønsker, og det der giver mening for dig.

•  Vi bygger videre på dine personlige, 

faglige og sociale kompetencer.

•  Opholdet består af både skole- og 

praktikophold.

et  

springbræt 

til et godt 

voksenliv

fokus de 3 år

1. år – Indgangsåret

Afklaring

Personlig udvikling og netværk

Opstart på praktik internt / eksternt

2. år – Udviklingsåret 

Videreudvikling af kompetencer

livsformer og boformer

Job og beskæftigelse

3. år  – Udslusningsåret

Selvstændigt voksenliv

Job eller beskæftigelse

mit liv efter STU


