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STU
STU på CSU-Slagelse,
kort om STU-afdelingen
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 kompetencer, 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.

I U, X, Y og Z-klasserne har vi flere forskellige
linjer:
Håndværk, Kunst, Butik & produktion, Idræt,
Medie, Køkken, Basis-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, matematik, historie,
billedkunst, keramik, samfundsfag, historie,
friluftsliv, fitness, design, engelsk, bo-fag,
psykoedukation med videre.
U-klassen er primært unge med særlige behov,
som har brug for trygge og velkendte rammer
og en fast struktur. X, Y & Z-klassen er unge
med særlige behov, hvor målet blandt andet er
tilknytning til det ordinære arbejdsmarked.
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. Hovedfokus i ASK er:
Retten til at kommunikere.
Der tages udgangspunkt i totalkommunikation i
betydningen, at vi anvender alle kommunikative
tilgange for at forstå og blive forstået.
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.
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.

Uddannelsen er særlig tilrettelagt og op til 3 års
varighed.
Vores STU består af klasserne; U, X, Y, Z og ASKklassen.
Målet med STU i U, X, Y & Z-klassen er at give
unge med særlige behov en ungdomsuddannelse,
hvor der blandt andet kan være 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.
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Udvikling og tendenser i
2018 og perspektivering
i forhold til tiden der
kommer.
I 2018 har vi, som i 2017 oplevet en lille
elevnedgang. I skoleåret 2015/16 havde vi
omkring 75 elever, men i 2018 lå elevtallet
omkring 60.
Som STU-tilbud er vi meget opmærksomme
på, at ændre på vores tilbud, så det passer til
de unges ønsker og behov. I 2017 oplevede vi
at mange af vores unge følte sig ensomme og
manglede tilbud efter endt skoledag. Vi koblede
derfor et ekstra modul på skoledagen, hvor
fokus blev det sociale og hvor fag som brætspil,
skønhedspleje, krea, fitness og friluftsliv er tilbud
til de unge. Den ekstra udvidelse har selvfølgelig
ikke kunne vende alt, men vi oplever i 2018,
at flere af vores elever er kommet tættere på
hinanden, har fået knyttet bånd og på den vis
skabt en relation der også strækker ind i tiden
efter endt skoletid.
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forbindelse med rygestop – men også i mange
andre sammenhænge. Vi tilbyder også NADA
(øreakupunktur) massage og mindfulness.
I 2018 oplevede vi en tendens til, at vores
elevråd ønskede mere indflydelse på vores STU.
Der blev afholdt flere elevrådsmøder, og der
var vældig stor aktivitet omkring det at tale
elevernes sag og elevernes fælles interesser.
Emner som brandbekæmpelse, rygning og fælles
fokus på rengøring er blandt andet noget af det
elevrådet gerne vil debatterer. Vi oplever det som
en meget positiv udvikling at eleverne ønsker
stor medinddragelse både på stort og småt i
deres ungdomsuddannelse.

Elevtallet i ASK har været stabilt. Men vi oplever
stadig at målgruppen i ASK har brug for særlig
meget støtte. De fleste af vores elever i ASK, har
brug for 1:1 støtte, det vil sige 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.

De unge i vores STU har mange forskellige
udfordringer, som selvfølgelig læner sig op
ad de udfordringer man kan have i et liv som
ung. Det kan være udfordringer i forhold til
rusmidler, rygning, kost, overvægt med videre.
I den forbindelse har vi i 2018 lavet et tiltag
med hypnose, som tilbydes til de elever, der
ønsker det. Dette kan bruges for eksempel i
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Perspektivering
Vi oplever, at en del af vores unge har
udfordringer omkring deres boligsituation, mens
de går på STU hos os. Flere bliver i kortere eller
længere varighed hjemløse. Udgangspunktet
for det at gå på en STU er umiddelbart almen
dannelse og opgaven bliver den pædagogisk
intervention i den sammenhæng, men
hjemløshed i vores ungegruppe bliver en ny
social udfordring, som kræver noget andet af
medarbejderne i STU´en, andre tiltag, andre
greb, andre blikke på opgaven. Ofte bliver vi
det tætteste netværk, fordi de unge kender os
fra hverdagen. I den sammenhæng har vi en
drøm om på sigt, at kunne koble et skolehjem,
kollegie eller lignende bo enhed til vores STU. Vi
ved fra andre STU-tilbud, at der er vældig gode
erfaringer med tilbud der rummer muligheden
for at de unge kan bo og gå i skole samme sted,
mens de er i gang med deres særlige tilrettelagte
ungdomsuddannelse.
Vi vil i 2019 arbejde mere målrettet på at se om
denne drøm vil kunne få vinger og med tiden
blive et tilbud.

Foranderligheden har som i 2017 også været
omdrejningspunktet i 2018. Svingende elevtal,
nye tiltag, meget differentieret opgaver og en
målgruppe der hele tiden ændrer sig. Det kræver
en robust personalegruppe, som er klar på hele
tiden at ændre kurs, kontekst, navigere i kaos,
rumme de mange forskellige behov og stadig
holde fanen højt, være innovative, have øje for
nye spændende veje, løsninger, initiativer – der
alle har til formål at understøtte vores særlige
sårbare målgruppe. I virkeligheden vil 2019
formentlig læne sig meget op af 2017 og 2018. I
2019 får vi Forberende Grunduddannelse. Endnu
ved vi ikke om den vil få betydning for STU´en,
men vi kan godt få øje på gråzoner i forhold til
målgruppen.
Kodeordene for det vi går i møde må være
agilitet, altså evnen til at være fleksibel og
klar på at tilpasse sig ændrede betingelser,
omstillingsparat og forandringsklar – og det kan
godt virke lidt paradoksalt, for en stor del af
den målgruppe vi møder hver eneste dag har
virkelig brug for struktur, forudsigelighed og faste
rammer. Men som STU-tilbud er fremtiden ikke
helt til at forudsige.
Vi vil gøre alt hvad vi kan for at skabe de bedste
rammer for de unge i STU´en på CSU-Slagelse.
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Kontakt
Afdelingsleder
Helle Brun
Tlf. 51 56 36 90
e-mail helbr@slagelse.dk

Side 6 | Årsberetning 2018

Taksttabel for STU pr. 1. januar 2018
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: 200.020,Pr. md.:

16.668,-

Pr. dag:

548,-

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.
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.
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. Lille Støtte
Pr. år:

226.665,-

Pr. md.:

18.889,-

Pr. dag:

621,-

Timetal: 5 /uge

Takst inkl. Mellem Støtte
Pr. år:

290.540,-

Pr. md.:

24.212,-

Pr. dag:

796,-

Timetal: 10 /uge

Takst inkl. Stor Støtte
Pr. år:

335.800,-

Pr. md.:

27.983,-

Pr. dag:

920,-

Timetal: 15 /uge
Ex.
Unge med multible funktionsnedsættelse, der har så
omfattende støttebehov at det kræver 1 person hele
skoledagen

Transport
Transporten er ikke medtaget i takstberegningen.

Praktik – Praktikvejledning –
Gennemførelsesvejledning mv.

Takst inkl. 1:1 Støtte
Pr. år:

420.480,-

Pr. md.:

35.040,-

Pr. dag:

1.152,-

Timetal: 24 /uge
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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. 3.816,Praktikstøtte/vejl. 594,-/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. 3.816,Praktikstøtte/vejl. 594,-/time

Særligt tilrettelagt dansk, matematik, IT
som en del af ungdomsuddannelsen
Kan vælges som en selvstændig linje (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- matematik udredning: kr. 7.262,Læse udredning: kr. 4.360,-

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. 9.106,-

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 CSUSlagelse.

Udredningsforløb:
5 t. udredning, rapport samt afsluttende møde med
gennemgang af rapportens konklusioner.
I alt 6 t. a kr. 569,- = 3.414,-

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

Arbejdstøj STU

Kr. 1.090,-

Læse

Ordblindhed / talblindhed / it-hjælpemidler

Psykiatri
Psykiske vanskeligheder og sindslidelser

Tale/Hjerneskade
Erhvervet hjerneskade / talevanskeligheder

Høre
Hørevanskeligheder

Syn
Synsvanskeligheder / synshjælpemidler

Ungdomsuddannelser (STU)
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

