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HER ER PLADS TIL ALLE

Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - STU - er for unge 16-25 årige, der ikke er klar til at påbegynde en almen 

ungdomsuddannelse. Uddannelsen er individuel, dvs. at den er tilrettelagt ud fra lige netop dine interesser, dine 

evner og hvad du skal have lært. Du har brug for træning i skolefag og træning i praktiske fag. Du skal i praktik og 

lære, hvad det vil sige at være på en arbejdsplads. Du skal være med i masser af projekter på skolen og blive god til 

at samarbejde.

Programmet tager udgangspunkt i dig og dine ønsker for fremtiden. Du har helt sikkert stærke sider og 

særlige interesser og det er dem, du skal udvikle på denne uddannelse. Du skal lære at bruge hænder og hoved 

til at udrette noget til gavn for dig selv og andre. Samtidig lægges der i STU Holsted vægt på fællesskab og 

samhørighed. Kun Palle var alene i verden. Vi andre har brug for sammenhold og positive relationer for at livet 

giver mening.
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Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse I HOLSTED

INDHOLD

I Holsted tager vi udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og udviklingsmuligheder. Alle 

mennesker kan udvikle sig og lære noget nyt, når de rigtige forudsætninger er til stede. Vi tror på 

du kan noget og har noget at bidrage med og har lysten til at indgå i vores fællesskab. Du vil få 

hjælp til at finde og styrke dine ressourcer, og udvikle dem igennem dit individuelle tilrettelagt 

program. Du bliver en del af fællesskabet, hvor gode relationer og bånd vil blive skabt. Du møder 

altså nye inspirerende mennesker, som du kan dyrke dine fælles interesser med, og opleve nye 

ting sammen med. Minder for livet. 

Vi glæder os til at byde dig velkommen til STU i Holsted.  

Leder Susan Steffensen 
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07 STU linjer

Kørekort og Lifeskills
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STU i Holsted – er et STU tilbud til unge som har behov for et 

særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse i op til tre år, efter lov af 6. 

juni 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. 

Det unikke ved STU-uddannelsen i Holsted er, at vi kan tilbyde:

■ Et mangfoldigt og inkluderende miljø, hvor der er højt til loftet.

■ Individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb med udgangspunkt i 

den enkeltes ressourcer og interesser.

■ Et stærkt netværk med ressourcestærke unge.

■ En professionel tilgang til de unges særlige behov.

■ Udlandsrejser til dem der ønsker at rejse.

■ Erhvervelse af kørekort som en del af det individuelle 

uddannelsesforløb.

■ Gode forudsætninger for inklusion af unge med anden etnisk 

baggrund end dansk.

■ Mulighed for en helhedsorienteret løsning med STU og bosted på 

samme matrikel 

Særlig Tilrettelagt 
Ungdomsuddannelse – STU – 

er for unge 16 – 25 årige, der ikke 

har mulighed for at tage en almen 

ungdomsuddannelse.

Den er individuel, dvs. at den er 

tilrettelagt ud fra lige netop dine 

interesser, dine evner og hvad du 

skal have lært.

OM 
STU HOLSTED
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OM 
programmet

3- årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

På STU i Holsted tilrettelægges et individuelt 

undervisningsforløb, hvor der tages afsæt i den 

enkeltes uddannelses – og udviklingsplan. Selve 

undervisningsforløbet indebærer den unges fagrække, 

praktikforløb og den unges personlige – og sociale 

udvikling. 

Alle får tilknyttet én lærer i de forskellige planlagte 

aktiviteter. Der vil typisk kun være én til to studerende 

sammen med den enkelte lærer, der står for aktiviteten. 

Der evalueres hver uge på programmet, hvor der er 

mulighed for at justere, så forløbet bliver så optimalt 

som muligt for den unge. 

Undervisningen vil bestå af teoretisk såvel som praktisk 

læring. Vi tilrettelægger så den praktiske undervisning 

foregår sammen med uddannede håndværkere og 

fagfolk. Der tages afsæt i den enkeltes ønsker og 

drømme, og bygger videre ud fra det. 

Arbejdsopgaverne vil bestå af virkelighedsnære 

arbejdsopgaver, så det bliver så praksisnært som 

muligt. Selve den teoretiske undervisning vil foregå i de 

omkringliggende lokaler. 

Der undervises i FN´s 17 verdensmål og én udvalgt 

række af Life Skills (livsfærdigheder). STU i Holsted 

lever fuldt ud op til undervisningsministeriets krav til 

pensum, undervisningstimer, samt gældende ferie og 

fridage. 

Det vil være muligt i den unges UU-plan at opstille 

mål, i forhold til faglig opkvalificering inden for de 

fag der findes relevant. STU i Holsteds har, ud over de 

almindelige klasselokaler, også et håndværkslokale, 

kunstlokale og et fitnessrum. STU i Holsted byder 

desuden også på én gymnastiksal, som danner 

rammen om de mange forskellige sportslige aktiviteter.   
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De første uger bruges til at afprøve forskellige linjer, at klarlægge dine ønsker og behov og opdaterer og 

målrette din uddannelsesplan.

Eks. på STU undervisning i Holsted

■ Vi bygger terrasse med overdækning ved bålpladsen på skolen

■ Foto-billedserier fra naturen omkring Holsted

■ I praktik på en skrotplads - lære at sortere og vide, hvad der kan genbruges. Arbejde med forskellig 

slags værktøj og maskiner.

■ Istandsættelse af lokaler dvs. maling, lægge gulve, sætte køkken op, samle og hænge nye lamper op, 

spartle ud osv.

■ Fælde træer, kløve og fjerne dybe rødder

■ I praktik på sejlskibet Den Store Bjørn

■ Tage kørekort, certifikat til truck eller andre kompetancegivende kurser. 

■ På udflugter i nærheden, på rejser til udlandet, være med til sportsstævner og andre højdepunkter 

sammen med friskolen Helios.

■ I praktik i børnehave, som kok eller bager eller de fag du vil afprøve. 

Til forældre, socialrådgivere og andre

Det er vores grundopfattelse, at de unge uanset baggrund 

og evt. fysiske eller psykiske svagheder, har krav på at 

komme så langt som muligt i deres personlige, sociale og 

faglige udvikling. 

De skal rustes så godt som muligt i fht. de mange 

færdigheder, der kræves for at skabe sig en tilværelse 

med et værdigt indhold, og god livskvalitet og blive 

selvforsørgende. Dette kræver en stor indsats af den 

unge selv, men også en nødvendig hjælp og støtte fra de 

voksne.

Med udgangspunkt i et postivt og humanistisk menneskesyn og med erfaringer fra mangeartede 

pædagogiske metoder, skaber vi en base, hvor de unge kan få et sikkert tilhørsforhold og dermed opnå 

mod og lyst og færdigheder til at skabe sig en god fremtid.

DER ER MANGE MULIGHEDER
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Kan man kombinere STU linjer?
Det er muligt at kombinere linjerne, så man f.eks. både kan gå på kokke linjen og samtidig have 

undervisning på den boglige linje i et eller flere fag. Til hver linje hører en krydsbog der indeholder punkter 

med de enkelte færdigheder som den unge skal have lært

Alle linjer har skolefag og lifeskill.s

STU linjer
Der er udviklet indhold til 6 uddannelseslinjer:

sd
Kokke linje

Grøn linje

1

2

3 Håndværker linje

sd
Medie linje

Miljø linje

4

5

6 Kreativ linje
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Sundt, varieret og god kost er vigtigt for os alle. Det er vigtigt ´benzin´, som giver kroppen energi og holder 

den kørende. Mad er noget vi alle går op i, og i særdeleshed smagen. 

På kokkelinjen vil du lære at tilberede sundt og velsmagende mad. Du lærer om råvarer og vigtigheden af 

en god hygiejne, om næringsindhold i fødevarer, økologi og sammentætning af fødevarer. Du vil ligeledes 

lære at tilberede forskellige retter og måltider. Anretning og servering af den tilberedte mad vil også indgå 

i læringsprocessen. Der vil altså være mulighed for at lære at tilberede alle slags måltider. Herunder blandt 

andet gode salater, sunde middagsretter, velsmagende desserter og friskbagt brød. Derved lærer du at 

tilberede mad helt fra bunden, hvor den gode hygiejne og rengøring i et køkken, så fødevaresikkerheden er 

i orden, vægtes højt.  

Derfor får du også mulighed for at tage hygiejne-kursus.

Der vil også være mulighed for at træne servering og borddækning på daglig basis, men også ved festlige 

lejligheder. 

Glæd dig til en spændende og alsidig linje. 

STU-LINJE:

KOKKE LINJE

Du får institutionskøkkenet på skolen 

som dit praktiksted.
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STU-LINJE: GRØN LINJE

Du lærer om de forskellige grøntsagers næringsværdi for 

mennesker, og om hvordan vi med egen indsats kan være 

med til at forbedre vores egne fødevarer.

Grøn linje er til dig, som finder velvære ved udelivet og har interesse for at være en del af processen ”fra jord 

til bord”. Gartnerfaget byder på en bred vifte af muligheder. Du kan blandt andet dygtiggøre dig inden for 

drivhusgartneri, dyrkning af grøntsager på friland, plantning og pasning af blomster, generelt havearbejde, hvor 

du også lærer at passe og pleje træer og buske. 

En vigtig del af din uddannelse vil også indbefatte læring om, hvordan du kan være med til at passe på naturen. I 

den forbindelse vil du lære om fotosyntese, planternes vækstvilkår, jordforhold og jordforbedring. Grønlinje er altså 

linjen, hvor du får mulighed for at færdes ude, tage del i processen, hvor tingene spirer og gror. Linjen hvor din 

arbejdsindsats resulterer i flotte grøntsager, smukke blomster og velplejede buske. 

Glæd dig til at blive en del af linjen!
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Håndværkerlinjen er en spændende og alsidig uddannelse, hvor du dygtiggør dig inden for mange forskellige 

håndværksfag. Det er linjen for dig, som er praktisk anlagt.

Du vil lære at tage del i de mange små opgaver, der opstår i dagligdagen, således at professionelle håndværkere 

ikke nødvendigvis skal tilkaldes ved mindre reparationer. Du bliver altså en vigtig brik i det daglige arbejde, 

hvor arbejdsopgaverne vil være mangeartet. Herunder eksempelvis reparation af vandhaner, maling af døre, 

vedligehold af udendørsområder mm. Det betyder også at du lærer ting indenfor malerfaget, tømrerfaget, VVS-

faget og rengøringsfaget. Du vil dermed få kendskab til de mange muligheder, som håndværkerlinjen kan tilbyde. 

Glæd dig til at blive en del af en praktisk linje, hvor der er mulighed for at få udviklet dine talenter inden for 

håndværkerfagene. 

Som en del af uddannelsen vil du lære 

om brugen af forskelligt værktøj – både 

håndværktøj og maskiner, samt få viden om 

sikkerhed på arbejdspladsen. 
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STU-LINJE:

MEDIE LINJE

Medielinjen henvender sig til dig, der elsker 

teknik og moderne teknologi. Du vil lære 

at filme, fotografere og lave interviews. 

Udarbejdelse af en drejebog, vil ligeledes 

indgå i læringsprocessen, hvor du vil 

dygtiggøre dig i selvstændigt at optage film, 

klippe produktet sammen, samt at sætte 

lyd til. Viden om at uploade dit produkt på 

Youtube vil også være en mulighed. 

Du vil lære at tage portrætbilleder, 

aftensbilleder, landskabsbilleder – i det hele 

taget lære at tage billeder fra forskellige 

perspektiver, hvor der også vil være fokus på 

at lære at analysere de forskellige billeder. 

Interviews vil indgå som en naturlig del af 

læringsprocessen, hvor viden og læring om 

”den gode historie” vil være et vigtigt element 

i forløbet. 

Du vil få blandt andet få viden og kompetencer indenfor: Fotoudstilling, videofilm, 

interviews, analysering af billeder og brugen af teknisk udstyr.

Du vil altså få kompetencer i at lave fotoudstilling, filme 

og klippe, tage billeder fra forskellige perspektiver, skrive 

artikler ud fra interviews, besøg et trykkeri og generelt få 

viden om tilslutning af diverse udstyr til brug af computer, 

videokamera, kamera og andet teknisk udstyr. 

Vi glæder os til at byde dig velkommen på den tekniske og 

moderne linje!
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STU-LINJE:

MILJØ LINJE
Miljølinjen er til dig, der nyder og værdsætter naturen og det den bringer med sig. Du vil lære om 

genbrug, og vigtigheden af det for jordkloden. Du vil tage del i affaldssortering på stedet, og få 

indsigt i hvordan den lokale genbrugsplads fungerer og er opbygget. 

Du vil få kendskab til UFF´s tøjindsamling og få viden om ”Fra nul værdi til stor værdi”. Biodiversitet, 

pasning af fugle og vigtigheden af vandkilder og jordens truede vandressourcer vil også indgå 

i læringsforløbet. Pasning af et hønsehold og vedligehold af hønsegård vil også være praktiske 

arbejdsopgaver, som miljølinjen kan tilbyde. 

Miljølinjen er for dig, der nyder naturen og har interesse for klimaet – linjen gør det samtidigt muligt 

at lære det teoretiske ude i praksis feltet. 

Som en del af miljølinjen vil du få viden om 

klimaforandringer og alternativ energi. 
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STU-LINJE:

KREATIVE LINJE

Den kreative linje byder på mange forskellige 

kreative elementer. Herunder at male, tegne, 

forme i ler, lave plakater og skulpturer, sy og 

strikke mm. Det er altså kun fantasien der 

sætter grænsen for, hvad den kreative linje 

kan tilbyde. 

I læringsprocessen vil forskellige metoder 

indgå, og der vil være mulighed for at lave 

udstilling af de færdige produkter. Du vil altså 

tag del i udsmykningen af stedets mange 

lokaler, som vil gøre glæde hos alle på STU i 

Holsted. 

Vi glæder os til at se dine kreative sider og 

være med til at udfolde dem endnu mere!

Du vil blandt andet få kompetencer inden for: 

oliemaling, skulptur, syning, tegning og udstilling. 
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Som en del af STU i Holsted vil den personlige og sociale udvikling tilgodeses i den 

fagrække, vi kalder Life Skills. Det kan også kaldes for livsfærdigheder. 

De unge vil blive gode til at håndtere og tage del i deres eget liv og blive klar til at stå på 

egne ben. Life Skills programmet er en træning i at mestre hverdagens krav og opgaver.

De områder den enkelte har som målsætning/udviklingspunkt udvælges, og det 

udvalgte fokuspunkt afsluttes med én prøve (praktisk/teoretisk), som vil ende ud med et 

diplom. 

LIFE-

SKILLS

Følgende Life Skills emner indgår i programmet:

KØREKORT

Der samarbejdes med en lokal kørelærer og der kan i enkelte 

tilfælde laves aftaler om erhvervelse af kørekort. Hvis du ønsker at 

tage kørekort, kan der være flere ting eller årsager, der står i vejen 

for at få drømmen gjort til virkelighed. Eksempelvis at læse teorien 

kan være en udforing, eller få forklaret tingene/reglerne på en måde 

så du forstår dem, og husker dem. 

Du vil få hjælp til den teoretiske del, hvor det eksempelvis kan være 

en idé at tage udgangspunkt i socialpædagogiske hjælpemidler og 

støtte – herunder billeder, filmklip mm.  

Du vil få hjælp til at få din drøm om erhvervelse af kørekort opfyldt, 

men vi har ingen indflydelse på, om du består din prøve. 

Det er kun politiet, der har kompetencerne til det. 

■ Kogekunst

■ køkkenhygiejne og

  rengøring

■ Forsikringer og offentlige 

   papirer

■ Privat økonomi

■ Optihealth 

  (optimalt helbred)

■ Førstehjælp

■ Åben fremtid

■ Indtryk og udtryk

   (formidling)

■ Bæredygtighed i en

   global verden

■ Etik & moral og social

   forståelse

14 STU HOLSTED



 Udforsk og udvikle dit liv

 på en sund og konstruktiv

 .måde på STU i Holsted
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KONTAKT OS

Skolegade 3
6670 Holsted - Danmark

51 97 77 33
susan@botilbudet-holsted.dk

www.stu-holsted.dk


