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Indledning
For fortsat at kunne tiltrække unge har vi gennem etablering af nye tiltag,
omstrukturering igangsat en produktudvikling på det indholdsmæssige plan m.h.p. at
imødekomme såvel den unges som køberkommunernes ønsker og behov.

Troels Jensen, Centerleder
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STU på CSU-Slagelse
STU på CSU-Slagelse er for unge under 25 år, der af fysiske eller psykiske
grunde ikke, selv med specialpædagogisk støtte, vil kunne gennemføre en
ungdomsuddannelse på normale vilkår. Uddannelsen består af en almen del, der
indeholder fag om samfundsforhold, husholdning, økonomi og det at klare sig selv,
en specifikt målrettet del, der med udgangspunkt i interesser og evner indeholder
undervisning i arbejdsmarkedsforhold og træning i beskæftigelsesmæssige
færdigheder, praktikophold i virksomheder og institutioner, der skal give den unge
erfaring med arbejdsforhold og samarbejde på en arbejdsplads.
Uddannelsen er særlig tilrettelagt og op til 3 års varighed.

Vores STU består af 6 klasser; U,V,X,Y,Z og ASK-klassen. Målet med STU i U,V,X, Y
& Z-klassen er at give unge med særlige behov en ungdomsuddannelse, som bla.
kan munde ud i tilknytning til det ordinære arbejdsmarked. Uddannelsen indeholder
faglig, almendannende og praktisk undervisning.
Uddannelsesforløbet skal sikre, at den unges muligheder for beskæftigelse og fortsat
uddannelse afklares og udvikles med henblik på et så selvstændigt voksenliv, som
muligt.

I U,V,X,Y og Z-klasserne har vi flere forskellige linjer:
Håndværk, Kunst,”Fætter Grøn” ( butik),Idræt,Medie,Køkken, Mennesker & omsorg,
AVU og Musik. Vi udvider jævnligt tilbuddet med nye linjer, hvis der er behov for
det. Desuden har vi en lang række almendannende fag; Dansk, Historie, Billedkunst,
Keramik, Livsanskuelser, Samfundsfag, Naturfag,Friluftsliv, Fitness, Design, It,
Guitarundervisning, Solosang, Engelsk, Tysk mv.

U-klassen består primært af unge udviklingshæmmede, som har brug for trygge
og velkendte rammer og en fast struktur. V, X, Y & Z-klassen er unge med særlige
behov, hvor målet bla. er tilknytning til det ordinære arbejdsmarked. Fælles for alle
STU elever er en almendannende del.
Vi har desuden en AVU-linje (AVU= Almen Voksen Uddannelse), som er forankret
i CSUs Læseafdeling. AVU-undervisningen er for de STU-elever som ønsker en
9.klasses afgangsprøve i dansk og matematik.

ASK-Klassen: ASK står for Alternativ Supplerende Kommunikation. ASK er en
fælles betegnelse for de mange måder, man kan kommunikere på, når talen ikke
er tilstrækkelig.Der tages udgangspunkt i totalkommunikation i betydningen, at vi
anvender alle kommunikative tilgange for at forstå og blive forstået.
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Der arbejdes med den kommunikative tilgang i forhold til den enkelte unge og der
tilbydes aktiviteter, der tager afsæt i dialog og samspil. Undervisningen tilpasses den
unges kompetencer og tilrettelægges, så de unge selv bliver deltagere i processen.
Der tages individuelle hensyn i et socialt fællesskab - med stor vægt på aktiviteter i
ungdomsmiljøet.
De unge i ASK-klassen er unge med multible funktionsnedsættelser, som har brug for
særlig støtte i hverdagen. Der er et forudsigeligt miljø, med en daglig rytme og en
fast og genkendelig struktur.

Unge på STU uddannelsen på CSU-Slagelse
Antal personer
80
73
70

70

60
57

50

2014

2015

2016

Fra perioden 2014-2016, på en udvalgt dato.
Vi har jævnfør ovenstående, oplevet en stor elevfremgang i vores STU.
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Udvikling og tendenser i 2016
I 2016 besluttede vi at omorganisere STU´en så den nu består af klasser, fremfor for
de to afdelinger: STU-Erhverv & STU-Ungdom.
Antallet af elever på det tidligere STU-Erhverv har været stigende de senere år og
elevtallet på STU-Ungdom faldende.
Desuden har vi oplevet at flere af de nye elever målgruppemæssigt spejlede sig både
i den ene og den anden afdeling og derfor gav det god mening at slå afdelingerne
sammen. 1. Januar 2016 flyttede vi til vores nye matrikel på Rosenkildevej 88 b, som lukkede op for et stort fint fælles ungdomsmiljø på tværs af de to afdelinger.
Dette var startskuddet til omorganiseringen.
Det har vist sig at vores store målgruppe har kunnet profitere rigtig meget af
hinanden og det nye ungdomsmiljø.

Antallet af STU uddannelsesforløb fordelt på
køberkommuner.
Næstved
Kalundborg
Ringsted
Sorø
Slagelse

Desuden har vi en elev fra henholdsvis København, Faxe, Lejre og Hillerød.
Slagelse er naturligt nok den største køberkommune. Elevtallet fra Slagelse
Kommune er steget en anelse i dette skoleår.
Sorø har købt lidt færre tilbud hos os i år end de foregående år, men billedet er et
øjebliksbillede. Det er bestemt ikke statisk i forhold til elevoptag fra Sorø. Vi har
løbende elever, der kommer fra Sorø kommune. Primært elever over 18. Der har
efter 1.10 været elevoptag af elever fra Sorø kommune.
Vi oplever at modtage et stigende ental elever fra Ringsted Kommune.
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Støtte og forsørgelse
Støttebehov 2016
Grundtakst
Lille støtte
Mellem støtte
Stor støtte
1:1 støtte

Tendenser:
Vi har fået flere elever i ASK, hvor der er brug for 1:1 støtte, dvs. støttetimer i
hele skoletiden (24 timers støtte ugentligt). Støtten bruges både i forbindelse med
toiletbesøg, personlig pleje, omsorg, bespisningssituationer og til individuel træning
og undervisning.
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Forsørgelsesgrundlag
Pension og kontanthjælp.
ASK & Ungdom er i den første tabel delt i to – da organisering var således i 2015.
Tabellen er medtaget i denne rapport, så der er et muligt sammenligningsgrundlag
mellem 2015 og 2016.

2015

Pension
Kontanthjælp
Unge under 18

2016

Pension
Kontanthjælp
Unge under 18

Tendenser:
Flere unge modtager pension, end for blot et år siden. Men tendensen er stadig at de
fleste unges forsørgelsesgrundlag er uddannelsesydelse (tilknyttet Jobcentrene).
Vi oplever desuden at have lidt færre unge under 18.
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Udvikling og tendenser
generelt - i kommunerne.
Udvikling og tendenser i Ringsted Kommune
CSU–Slagelse har en god kontakt til UU vejledere og sagsbehandlere i Ringsted
Kommune.
Kontakten opretholdes både gennem dialog omkring de enkelte forløb, men også
gennem dialognetværket, hvor UU Vestsjælland er tovholder.
Vi oplever en stigende interesse fra Ringsted kommune i forhold til vores STU tilbud.

Udvikling og tendenser i Sorø Kommune.
CSU-Slagelse har en god kontakt til UU vejledere og sagsbehandlere i Sorø
Kommune.
Kontakten opretholdes både gennem dialog omkring de enkelte forløb, men også
gennem dialognetværket, hvor UU Vestsjælland er tovholder.
Vi har flere særlige forløb, hvor vi i samarbejde med Sorø Kommune laver
skræddersyede forløb, som ikke nødvendigvis lægger sig op af de eksisterende
tilbud. Det er unge, som har brug for undervisning i enerum og med meget få
ændringer i hverdagen, unge som sideløbende skal på VUC. Unge, der i en kort
periode har brug for at arbejde alene med en given opgave.
Sorø Kommune kontakter os løbende, når de har brug for STU-forløb.

Udvikling og tendenser i Slagelse Kommune.
CSU-Slagelse har en god kontakt til UU vejledere og sagsbehandlere i Slagelse
Kommune.
Kontakten opretholdes både gennem dialog omkring de enkelte forløb, men også
gennem dialognetværket, hvor UU Vestsjælland er tovholder.
Vi oplever et tæt samarbejde med Jobcenteret, Center for Handicap & Psykiatri, samt
Center for Børn & Unge.
Vi har også her særlige forløb, hvor vi i samarbejde med Slagelse Kommune laver
skræddersyede forløb, som ikke nødvendigvis lægger sig op af de eksisterende
tilbud. Det er unge, som har brug for undervisning i enerum og med meget få
ændringer i hverdagen, unge som sideløbende skal på VUC og unge, der i en periode
skal i en særlig aftalt praktik mv.
Slagelse Kommune kontakter os løbende, når de har brug for STU-forløb.
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Perspektivering
01.01.2016 flyttede CSU-Slagelse til en ny matrikel: Rosenkildevej 88 B. Det har
haft stor betydning for vores STU. Hvor vi før var fordelt på flere matrikler, blev vi
nu samlet på en. Det har vist sig at være meget befordrende for ungemiljøet i vores
STU, at alle vores 73 unge er samlet på et sted. Vi oplever en særlig dynamik på
tværs, som vi ikke har oplevet før. I samklang med flytningen valgte vi desuden at
ændre på vores tidligere struktur, som er beskrevet i indledningen. Det betyder, at
vi nu har klasser fremfor afdelinger. De unge har relation til en mindre gruppe, deres
klasse – men der er også rig mulighed for aktiviteter på tværs af klasserne.
I skoleåret 2016 begyndte vi med et nyt tiltag, som læner sig op af de unges
fritidsdel. Vi har lavet elevkurser med udgangspunkt i mulige fritidsaktiviteter;
kajakroning, skydning, yoga, dans, skønhedspleje, syning mv. Evalueringen fra de
unge har peget på at det var en stor succes, både at bryde skemaet helt op, men
også at have mulighed for at fordybe sig i flere dage i en mulig fritidsaktivitet, som
grobund for et kommende aktivt fritidsliv.
Vi oplever i stigende grad at få unge ind som har brug for individuelle samtaler
i forbindelse med deres forløb. I den forbindelse blev det 2015 muligt at få
motiverende samtaler med en af vores vejledere, der har taget en uddannelse
som kognitiv terapeut. Det har en del også benyttet sig af i 2016. Desuden har vi
implementeret andre tilbud; NADA ; NADA akupunkturpunkter i begge ører. NADAmetoden rummer et meditativt element. Desuden tilbydes hovedbundsmassage,
mindfulness mv. som særlige tilbud, især til de unge som har svært ved at finde
indre ro.
En del af de unge har problematikker i forhold til mødestabilitet. I den sammenhæng
har det givet rigtig god mening, at vi har understøttet med morgenvækning, enten
via telefonopkald, morgenbesøg på bopælen eller afhentning i hjemmet i en periode.
Desuden får vi unge, som af mange forskellige grunde ikke er i stand til at tage
offentlig transport alene. Der arbejder vi med transporttræning, så de unge blive
støttet i på sigt at kunne blive selvtransporterende.
Det seneste år har været præget af en relativ stor elev-fremgang i vores STU.
Elevernes behov er meget differentierede og opgaverne med de unge mangfoldige.
Det kræver en personalegruppe, der er klar på mange løbende justeringer på grund
af løbende optag, men det kræver også en god portion omstillingsparathed i løbet af
et skoleår. Det er sjældent der er måneder, der er ens, da der stort set kommer en
ny elev ind hver måned. Det betyder selvfølgelig også at der er elever, der stopper
i løbet af et skoleår og ikke kun ved skoleåret afrunding. Det er blevet et vilkår for
vores STU.
Det er en fordel, at have en relativt stor volumen, da vi på den måde har mulighed
for at udbyde en bred vifte af tilbud. Dette kombineret med en personalegruppe med
en stor palet af kompetencer, der tilsammen kan understøtte at mulighederne er
mangfoldige i vores STU.

Helle Brun, Souschef
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Taksttabel for STU 1. januar 2016
Grundtakst
Grundtakst indeholder:

Undervisning, træning, praktiske aktiviteter,
praktik svarende til 25t/uge jfr. lov og
bekendtgørelse.
Holdstørrelse:8 - 9 unge
Personale: 1 Lærer 37 t/uge, 1 Socialpædagog
30 t/uge
Vejledning : ½ t vejledning pr. hold/uge
Praktik: Udgiftsneutral

Grundtakst:
Pris år: 187.026,Pr. md.:

15.586,-

Pr. dag:

511,-

Hertil kan tilkøbes særlig støtte:
Ex.
Unge, der i en periode eller over hele året har
brug for særlig støtte f.eks. vejledning til
håndtering af særlige tilstande/hændelser og
hjælp til social interaktion i uddannelsen.
Unge, der har brug for lille støtte til daglige
gøremål.
Unge med periodevis behov for særlig støttet
transport eller træning af selvstændig brug af
offentlig transport.

Takst inkl. Lille Støtte

Ex.
Unge, der har brug for særlig støtte f.eks.
vejledning til håndtering af særlige
tilstande/hændelser og hjælp til social
interaktion i uddannelsen.
Unge med særlige fysiske handicaps evt. med
begrænsede kommunikations- muligheder, med
behov for støtte til udførelse af daglige
gøremål.

Takst inkl. Mellem Støtte

Ex.
Multihandicappede unge, unge med intet eller
lidt talesprog. Unge med behov for omfattende
støtte i udførelsen af daglige gøremål. Unge
som er afhængig af særlig støttet transport
evt. m. særlig støtte under transporten.

Takst inkl. Stor Støtte

Pr. år:

212.280,-

Pr. md.:

17.690,-

Pr. dag:

580,-

Timetal: 5 /uge

Pr. år:

271.938,-

Pr. md.:

22.662,-

Pr. dag:

743,-

Timetal: 10 /uge

Pr. år:

314.394,-

Pr. md.:

26.200,-

Pr. dag:

859,-

Timetal: 15 /uge
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Transport:
Transporten er ikke medtaget i
takstberegningen.
Slagelse Kommune fastlægger taksten på
transport en gang årligt.

Praktik – Praktikvejledning – Gennemførelsesvejledning mv.
Den enkelte unge har brug for
gennemførelsesvejl. i praktikkerne. Det vil
fremgå af uddannelsesplanen.

Ex. 1

Unge på STU-Ungdom vil have brug for
lille eller ingen støtte til praktikforløb.
Praktikken vil som regel ligge på 2. eller
3. år af uddannelsen.
•
•
•

Praktiksted takst
Transport til praktiksted kr. 3.689,Praktikstøtte/vejl. 556,-/time

Ex 2

Unge på STU-Erhverv har jfr. uddannelsesplanen stor brug for gennemførelsesvejledning. Der vil i gennemsnit ligge 8
ugers praktik pr. år.( Jfr. loven op til 280
t/år)
Praktikbehovet er afhængigt af, tidspunktet i uddannelsen ex. 1.,2. eller 3.
studieår.
•
•
•

Praktiksted takst
Transport til praktiksted kr. 3.689,Praktikstøtte/vejl. 556,-/time

Særligt tilrettelagt dansk, matematik,
IT som en del af ungdomsuddannelsen
Kan vælges som en selvstændig linje

Læse- matematik udredning: kr. 7.019,-

(se særligt tilrettelagte forløb/AVU) eller som
valgfag (max 5 t/uge) Undervisningen vil være
en del af grundtaksten, men der kan
forekomme en engangsudgift forbundet med
udredning af det dansk /matematik - faglige
niveau samt rådgivning og vejledning til evt.
mulig prøveforberedende undervisning i dansk
og matematik.

Læse udredning: kr. 4.214,-
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PAS udredning
PAS afdækning gennem PAS konsulent, med
indsigt i de unges særlige problemstillinger.
Vil være en stor støtte for ressourceprofilen (se
praktikområdet)
PAS afdækningen har tidl. været en del af indholdet i uddannelsen.

PAS-undersøgelse : kr. 8.801,-

Talepædagogiske ydelser
Taleundervisning er ikke en del af grundtaksten.
Der skal foreligge en talepædagogisk status
inden Kommunikationsafdelingen på
CSU-Slagelse kan vurdere om taleundervisning
kan kompensere for handicappet. Denne kan
evt. indhentes fra børnespecialskole eller lign.
Hvis denne ikke kan indhentes kan
udredningsforløb tilkøbes på CSU-Slagelse.

Udredningsforløb:
5 t. udredning, rapport samt afsluttende
møde med gennemgang af rapportens
konklusioner.
I alt 6 t. a kr. 556,- = 3.336,-

Særlige kommunikationshjælpemidler
Jfr. uddannelsesplanen kan CSU-Slagelse være
behjælpelig m. udredning og rådgivning og
vejledning, samt opfølgende undervisning i
brugen af hjælpemidlet.

Arbejdstøj STU-Erhverv

Kr. 1.054,-
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Noter

Læseafdelingen
Ordblindhed / talblindhed / it-hjælpemidler

Psykiatriafdelingen
Psykiske vanskeligheder og sindslidelser

Kommunikationsafdelingen
Erhvervet hjerneskade / talevanskeligheder

Høreafdelingen
Hørevanskeligheder

Synsafdelingen
Synsvanskeligheder / synshjælpemidler

Ungdomsuddannelser (STU)
STU-Erhverv / STU-Ungdom / klub

