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Særlig Tilrettelagt
Ungdomsuddannelse - STU

ASV, ARBEJDE, SPECIALUNDERVISNING TIL
VOKSNE OG UNGE

Er du mellem 16 og 25 år?
Har du brug for særlig støtte for at gennemføre en ungdomsuddannelse?
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STU – Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse, er for dig, der
har brug for særlig støtte for, at gennemføre en ungdomsuddannelse.
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Hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som hindrer
dig i at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse, kan STU skræddersys efter dine behov og ønsker. Efter tre år har du gennemført en
ungdomsuddannelse.
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Din uddannelsesplan har som mål, at du udvikler de potentialer og
kompetencer du har brug for. Målet er, at du opnår større samfundsdeltagelse, et aktivt voksenliv, job eller videre uddannelse.
Du kommer til at:
• Arbejde med personlig, social og faglig udvikling.
• Være i praktik, som giver afklaring og forståelse i forhold til
arbejdsmarkedet. Der er individuel praktik og fællespraktikker.
• Deltage i mange forskellige aktiviteter: Studieture, planlægning af arrangementer fx fodbolduge, dramauge, faglig undervisning, elevråd o.s.v.
• Opleve, at du bliver udfordret og støttet i dine valg
På STU samarbejder du med din kontaktlærer og UU.

Hvad kan du forvente - og hvad forventer vi?
Vi forventer, at...

- blive taget alvorligt.

- du tager din uddannelse
alvorligt.

- blive udfordret, personligt,
fagligt og socialt.

- du lader dig udfordre i det
tempo, som passer dig.

- blive en del af en mobbe- og
drillefri skole, hvor den enkelte
respekteres for den man er.

- du bidrager til den gode
stemning, den gode kultur og
nærværende miljø.
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Du kan forvente, at...

- du er realistisk i din målsætning.
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- blive mødt anerkendende og
respektfuldt af personalet og
kan forvente, at der opstilles
realistiske mål. Vi støtter dig i
at indfri dine mål.

Kontakt for yderligere spørgsmål
Jesper Bøgild på mail: jb@horsens.dk eller
mobil: 40 33 97 81
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Arbejde, Specialundervisning til
Voksne og unge
Nørrebrogade 38A
8700 Horsens
Telefon: 76 29 72 00
E-mail: asv@horsens.dk

ARBEJDE, SPECIALUNDERVISNING TIL
VOKSNE OG UNGE

