STU
- træning, udvikling og afklaring

Formål og beskrivelse
Formålet med Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse er, at 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 beskæftigelse.
STU på Autismecenter Nord-Bo forløber i autismespecialiserede (ungdoms)miljøer. Uddannelsen skal udvikle elevernes faglige, personlige og sociale kompetencer. I løbet af de tre år bliver eleverne afklaret i forhold til beskæftigelses- og uddannelsesrettede muligheder efter STU’en, og vil afslutningsvis modtage et notat, der beskriver dette
sammen med det lovpligtige kompetencepapir.

Indhold og organisering
I STU på Autismecenter Nord-Bo har alle elever en personlig vejleder. Vejlederen laver sammen med eleven et struktureret skema, som er særligt tilrettelagt til den enkelte elev ud fra de overordnede mål, der skal arbejdes med i løbet
af de tre år. Skemaet skal i løbet af de tre år også indeholde de obligatoriske fag, der er i STU’en på Autismecenter
Nord-Bo.
En STU starter med et afklaringsforløb på 12 uger, hvor eleven skal afprøve nogle af de mange forskellige fag, der tilbydes. Efter afklaringsforløbet rettes skemaet til ud fra de erfaringer, eleven har fået i afklaringsforløbet. Det er obligatorisk, at eleven skal have fag, som er beskæftigelsesrettede såvel som uddannelsesrettede i løbet af de tre år.

I de beskæftigelsesrettede fag trænes det at gå på arbejde samtidigt med, at elevens arbejdsmæssige kompetencer afdækkes. Nogle af fagene foregår i forskellige af Autismecenter Nord-Bos afdelinger (og udbydes i perioder
henover skoleåret).
I de uddannelsesrettede fag tilbydes undervisning i matematik, dansk, engelsk, tysk og samfundsfag fra 0.-10.
klasse. Ønsker om andre fag kan muligvis imødekommes. Der tilbydes endvidere enkeltfagsundervisning på FVUAVU- og HF-niveau – evt. via fjernundervisning.
Valgfagene er med til at udvikle eleven personligt og socialt til understøtning af, at de overordnede mål med
STU’en opnås.
I en STU på Autismecenter Nord-Bo er der en række obligatoriske fag, som alle elever på et tidspunkt i løbet af de
tre år skal have på skemaet - herunder arbejdstræning og praktikforløb i en af Autismecenter Nord-Bos andre
afdelinger eller i en ekstern virksomhed.
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Fagoversigt
Uddannelsesrettede fag
• UV (mat., eng., tysk og dansk)
• Enkeltfag ved ekstern aktør (studiestøtte)
• Samfundsfag/almen viden
• Gruppe projekt/redaktionelt arbejde
• Kurser (AMU, hygiejnecertifikat mv.)
Obligatoriske fag
• ADL (Almindelig Daglig Livsførelse)
• Social læring
• Transporttræning
• Vejledningssamtaler
• Motion (holdidræt, fitness, gåture)
• Praktik
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Beskæftigelsesrettede fag
• Praktik i ekstern virksomhed
• Arbejdstræning og praktik i De Gule Værksteder (en anden
afdeling på Autismecenter Nord-Bo)
• Programmering (LEGO, micro:bit)/3D print
• Kreativ produktion
• Anlægsarbejde/Det grønne hold
• Udd.- og jobspor (inkl. uddannelses- og virksomhedsbesøg)
• Kantine
• Intern service (forberedelse til ekstern afklaring)
• Værksted/montage
• Butiks- og cafédrift
• Teori til kørekort
• CV-skrivning (ABC-plan)

Valgfag
• e-Sport
• Spilleaktivitet
• Rollespil
• Friluftsliv (sæson)
• Kreativ
• Foto
• Mental Sundhed

Se www.nordbo.dk/fagbeskrivelser.aspx for beskrivelser af fagene.

Øvrigt
Autismecenter Nord-Bo arrangerer (sammen med UU-centrene) hvert år uddannelsespraktik for grundskoleklasser. Der er altid mulighed for at komme på et individuelt besøg med rundvisning/orientering i afdelingen,
se kontaktoplysninger. Autismecenter Nord-Bo afholder Åbent hus for evt. kommende elever, pårørende og
andre interesserede to gange om året – for datoer og mere information, ”like” os på Facebook eller se vores
hjemmeside.
Frokost er indeholdt i tilbuddet og alle pauser på dagen er med pædagogisk personale, og indeholder elementer af social træning, kommunikationstræning, relationsopbygning, dannelse af venskaber m.m. i autismevenlige miljøer.
Adresse: STU foregår i STU-afdelingen på Lindholm Brygge 2-4 i Nørresundby.
Åbningstid (42 uger om året):
• Mandag kl. 8.30 - 14.00
• Tirsdag kl. 8.30 - 14.00
kl. 8.30 - 12.30
• Onsdag		
• Torsdag kl. 8.30 - 14.00
• Fredag kl. 8.30 - 12.00
STU kan på baggrund af en individuel tilrettelæggelse konstrueres på følgende måder: 25%, 50%, 75% eller
100% af helt tilbud.
Visitationsindstilling sendes til sikkerpost@nordbo.dk (att. forstander Jesper Schmith).
Afdelingsleder Anni Jespersen kan kontaktes på aij@nordbo.dk/tlf. 20 70 01 72.
Stedfortræder Karin Wognsbæk kan kontaktes på kw@nordbo.dk/tlf. 22 94 76 49.
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