Taksttabel for STU pr. 1. januar 2020
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: 219.966,Pr. md.:

18.331,-

Pr. dag:

601,-

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:

249.612,-

Pr. md.:

20.801,-

Pr. dag:

682,-

Timetal: 5 /uge

Pr. år:

319.518,-

Pr. md.:

26.627,-

Pr. dag:

873,-

Timetal: 10 /uge

Pr. år:

369.294,-

Pr. md.:

30.775,-

Pr. dag:

1.009,-

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

Takst inkl. 1:1 Støtte
Pr. år:

462.258,-

Pr. md.:

38.522,-

Pr. dag:

1.263,-

Timetal: 24 /uge
Transport
Transporten er ikke medtaget i takstberegningen.

Side2/2

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

Unge på STU 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. 4.178,Praktikstøtte/vejl. 621,-/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. 7.951,Læse udredning: kr. 4.773,-

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. 9.969,-

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. 644,- = kr. 3.864,Undervisning:
1½ timer à kr. 644,- = kr. 966,-

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. 1.193,-

