Individuelt skema
Alle elever har deres eget individuelle ugeskema.
Eget arbejdsrum
Der er mulighed for at få sit eget
rum med eget bad og toilet - evt.
sammen med
1-2 andre elever, hvor der
er ro og mulighed for at
trække sig
tilbage.

STU4

Kompetence– og Uddannelsescenter
Aarhus

Undervisning
På STU4 er der mødepligt til undervisningen.
Undervisningstid
Alle ugens dage 9.00 til 14.30
Undtagen fredag
der får du fri kl. 14.00.
Praktik
Praktik og beskæftigelsesorienteret
undervisning
indgår som en
del af uddannelsen.

STU4
GRAHAM BELLS VEJ 4
8200 ÅRHU S N

Særlig Tilrettelagt
Ungdomsuddannelse

KO MPETENCE – OG
UDDAN NELSE SCENTER AARHUS
GRAHAM BELLS VEJ 1
8200 ÅRHU S N
Telefon
og Uddannelsescenter Aarhus: 8713 2500
8713 3372

E-mail:
kompetence-oguddcenter@msb.aarhus.dk
www.centerlyngaa.dk

STU4
retter sig mod unge med

KompetenceSTU4:

Den 3-årige uddannelse på

Autisme Spektrum Forstyrrelser
og svær ADHD,
der ikke har mulighed for
at gennemføre en
ordinær ungdomsuddannelse
Aldersgruppen er unge,
der har afsluttet folkeskolen, og som
endnu ikke er fyldt 25 år.

Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU4
STU4
Hvad kan du
På STU4 kan du lære
mange ting, der gør det nemmere
at klare hverdagen på arbejde,
hjemme og i din fritid.
På STU4 er du en del af et fællesskab, og undervisningen er lagt til
rette, så den passer til dig. Det er
du selv med til at sørge for og du er
selv med til at lave din
uddannelsesplan.
Alle elever på STU4 lærer om:
Ungdomsliv, arbejdsliv, medborgerskab, venskab, fællesskab,
kommunikation, sund livsstil,
motion, bolig og fritid.
Men du kan også vælge at sætte
fokus på: Praktik, idræt, skolefag,
samfundsfag,
VUC enkelt fag,
selvstændighed,
turist-engelsk eller
hvad det nu lige er du
gerne vil blive bedre til.

Arbejde, praktik og OCN
Alle STU4 elever undervises i at
planlægge og udføre et stykke
arbejde og om at samarbejde med
andre.
Du får afprøvet dine færdigheder,
når du har OCN undervisning, botræning og i praktikker enten her
på STU4, eller på forskellige
arbejdspladser.
At bo selv
Du kan lære om budget, at indrette
en bolig, købe ind, lave mad og
gøre rent.
Så ved du noget
om hvordan det er
at klare sig i en
egen lejlighed,
på eget værelse
eller i et bofællesskab.
Aften Event
Aften Event kan være en tur i biografen, se en fodboldkamp, japansk
aften med sushi på skolen e.l.
Aften Event er et tilbud der foregår
cirka en gang om måneden. Turene
planlægges af eleverne i samarbejde
med personalet.

Din plan for uddannelse og
undervisning
Uddannelsesplanen beskriver
hvilke mål, der er aftalt, og hvad du
særligt gerne vil have mulighed for
at lære.
Sammen med uddannelsesplanen
får du en undervisningsplan. Undervisningsplanen beskriver hvordan
STU 4 tilrettelægger din undervisning.
Undervejs følger vi
op på
uddannelsesplanen
og på dine ønsker og
behov.
Måske bliver det
nødvendigt at ændre
planerne undervejs.
Kompetencebevis og OCN point
Når du afslutter din uddannelse, får
du et kompetencebevis og et OCN
læringsbevis, hvor der står, hvordan
du har klaret dig.
Studieture
Du skal selv betale studieture, Aften
Event og nogle af skolens aktiviteter
ud af huset.

