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Forord

Velkommen til Ydelseskataloget for STU på CSU-Slagelse.
STU er en ungdomsuddannelse for unge, der ikke ville kunne gennemføre en ungdomsuddannelse på
almindelige vilkår. Uddannelsen er forankret i Lov om STU og har fokus på både de personlige, sociale
og faglige kompetencer og på en aktiv og meningsfuld tilværelse. STU er individuelt tilrettelagt med en
varighed på op til 3 år og er finansieret via takster.
Ydelseskataloget er opdelt i forskellige sektioner:
Først beskrives den grundlæggende pædagogiske ramme for hele STU uddannelsen på CSU-Slagelse,
herunder hvilke pædagogiske teorier der ligger til grund for de pædagogiske metoder, og den praktiske
organisering og evaluering af STU forløbet.
Dernæst beskrives faglige elementer i stamholdsundervisningen, den praktikforberedende
undervisning, individuel praktik, fælles undervisning, trafiktræning samt vores STU satellit.
Efterfølgende er de enkelte fag som normalt tilbydes på vores STU beskrevet i særskilte afsnit om
fagbeskrivelser.
Fagbeskrivelserne har fokus på formål, fagligt indhold, teoretiske tilgange, undervisningsmetoder og
evaluering.
Fagbeskrivelserne i ydelseskataloget er inddelt i 3 sektioner:
•
•
•

Linjefag
Studiefag
Baby på prøve

Linjefagene tilbydes fra august 2021 med 2 dage om ugen, studiefag med en dag om ugen. Baby på
prøve tilbydes efter behov internt og eksternt.
Mere læsevenlige og forenklede beskrivelser af vores STU med linje- og studiefag rettet mod de
unge kan downloades fra vores hjemmeside csu-slagelse.dk. Fra hjemmesiden kan skema og årsplan
ligeledes downloades.
På hjemmesiden findes også STU ydelseskatalog og seneste årsberetning.
God læselyst.
Henrik Grum
Afdelingsleder STU

SÆRLIGT
TILRETTELAGT
UNGDOMSUDDANNELSE
Rammebeskrivelse for STU, CSU Slagelse

Rammebeskrivelsen for STU, CSU-Slagelse
er det pædagogiske og didaktiske fundamentet
for undervisningen på STU.
Rammen uddyber teoretisk og praktisk de særskilte
fagbeskrivelser for stamholdsundervisningen,
linjefag, studiefag samt ASK

Pædagogisk rammebeskrivelse

STU

Vores motivation er vigtig

Vi har alle vores egne drømme og behov.
At kunne fortælle sin drøm og kunne lytte til
andres drømme er vejen til at forstå og udvikle
os som mennesker og medborgere. Alt begynder
med motivation og samtale, hvor der bliver lyttet
rigtigt.

PÅ CSU-SLAGELSE
Indledning

STU på CSU-Slagelse er en treårig
ungdomsuddannelse for unge
udviklingshæmmede og andre unge med særlige
behov, som ikke kan gennemføre en anden
ungdomsuddannelse. På uddannelsen kan unge
med særlige behov opnå personlige, sociale og
faglige kompetencer.
Unge under 25, der ikke kan gennemføre en
anden ungdomsuddannelse, har et retskrav
på at få tilbudt en ungdomsuddannelse for
unge med særlige behov. Uddannelsen er ikke
kompetencegivende til videre uddannelse eller
erhverv. Den har alene til formål, at unge
udviklingshæmmede og andre 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 beskæftigelse1.

Vi er alle værdifulde

Vi er noget værd – simpelthen fordi vi er
mennesker. Men vi er værdifulde på hver vores
måde. Man føler sig værdifuld, når man er noget
for andre, og andre ser netop dig.

Vi har tillid til hinanden

Tillid er noget vi bygger op over tid, og den giver
os rum til at være sårbare sammen. Tillid vokser,
når vi holder, det vi lover og interesserer os
oprigtigt for hinanden.
Tillid gør os trygge, modige, åbne og dygtige.

Vi har brug for fællesskaber

Vi har alle brug for at være en del af verden.
Det skal opleves i dagligdagens fællesskaber og
venskaber. Vi har brug for at spejle os i hinanden,
bidrage og bruge vores kræfter på noget fælles.
Mennesker har brug for mennesker.

Politisk vision

I Slagelse Kommune har politikerne i byrådet
besluttet at man fra 2019 vil være en mere
handicapvenlig kommune. Den politiske vision
er:
At vi med udgangspunkt i de drømme og
ressourcer som hver enkelt borger har,
understøtter en læring og forandring, som
skaber mulighed for at leve et selvstændigt og
tilfredsstillende liv2

Recovery

Recovery i den personlige udvikling er en
grundsten i Slagelse Kommunes fagområde
for Handicap og Psykiatri. Principielt handler det
om, at eleven på vores STU hos CSU-Slagelse
får mulighed for skabe et så meningsfyldt og
tilfredsstillende liv som muligt, ud fra elevens
egne håb og drømme og egen vilje. Uanset
hvordan dette så end kan se ud fra andre
perspektiver, så må det anerkendes, at det
opleves som rigtigt hos den enkelte elev på
uddannelsen4 .

Medborgerpolitikken

Grundlaget for indholdet af vores STU på CSUSlagelse taler også direkte ind de grundlæggende
principper for medborgerpolitikken som er affødt
af den politiske vision i Slagelse kommune . Det
handler om at:

Kerneopgaven

Vi skal tale sammen

Vi er alle mennesker – der lever og udfolder
forskellige liv.
Sammen skal vi gøre en indsats for at lære
hinanden at kende og blive bedre til at lære
af hinanden, forstå og respektere hinandens
forskelligheder.

CSU-Slagelses opgave er at støtte personer med
funktionsnedsættelser i at afhjælpe, mestre eller
kompensere for deres udfordringer med henblik
på at kunne deltage meningsfuldt i eget liv og i
samfundslivet.
CSU-Slagelses indsatser tager udgangspunkt i
den enkeltes forudsætninger, motivation, håb og
ønsker. Dette gælder også STU.

Vi skal have medbestemmelse

Der skal flest mulige tanker og idéer i spil, for at
skabe de bedste løsninger.
At forstå og have medejerskab er afgørende for,
at vi ændrer vores adfærd.
8

Pædagogisk rammebeskrivelse

Særlige behov hos målgruppen
på STU

Overblik og motivation

STU-elever har desuden ofte svært ved, at
overskue komplekse sammenhænge, hvor den
enkelte elev meget nemt mister overblikket, og
kan have svært ved, at se mening i en opgave
og finde motivation, hvis målet med opgaven er
utydeligt eller uoverskueligt.
Der ses ofte en mindre grad af vedholdenhed,
og eleven kan hurtigt og spontant springe fra
aktivitet til anden uden et klart defineret mål.
Derfor er det svært, at holde fokus på en
lang proces, og der er behov for, at bryde
informationer op i mindre enheder, som både er
kompleksitets- og tidsmæssigt reduceret.

Elevgruppen på STU har forskelligartede
udfordringer, og CSU-Slagelse søger at
imødekomme og kompensere for disse
udfordringer i tilgangen til eleven og
undervisningen.
STU henvender sig til unge med
særlige behov mellem 18-25 år,
herunder unge med:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Svære bevægelseshandicap
Multihandicap
Manglende sprog
ASF
ADD og ADHD
Kognitive udfordringer
Sårbarhed
Psykiske lidelser
Erhvervet hjerneskade
Udviklingshæmming

Eksekutive funktioner

Unge med medfødt eller erhvervet hjerneskade
kan have forskellige former for vanskeligheder
ved, at planlægge og tage initiativ samt
problemer med dømmekraft og selvkontrol.
Det samme gælder andre unge med affektive og
kognitive udfordringer som fx elever med ADHD
og autisme.
Karakteristiske eksekutive vanskeligheder:

og kun hvis anden ungdomsuddannelse
ikke er mulig. Det vil sige at STU kun er
for den unge, der ikke har mulighed for at
gennemføre en ande ungdomsuddannelse.
Selv ikke, hvis der ydes specialpædagogisk
støtte.

•

Tage initiativ og komme i gang med en
opgave.

•

Planlægge i forhold til opgaver og adfærd,
fx at udnytte aftalt tid til at gøre en opgave
færdig.

•

Blive færdig efter idræt og lignende.

•

Løse problemer, bogligt og socialt.

Mødet med en ny faglighed i et
undervisningsforløb, nye faciliteter og komplekse
sociale relationer, hurtige fokusskift og
krav om fleksibilitet er meget vanskeligt for
elevgruppen, der visiteres til STU. Mange elever
har svært ved at reflektere over og få sat ord
på deres erfaringer eller kan misfortolke sociale
spilleregler.

•

Ræsonnere: ”Hvis jeg gør sådan, så…”. Eleven
glemmer helheden og handler på kort sigt.
Flere fokuspunkter i en opgave gør den
vanskelig at overskue.

•

Være systematisk, arbejde med en
rækkefølge, fx problemer med at stave og i
almen talforståelse.

Udviklingsniveau

•

Sætte mål og forfølge dem.

•

Organisere. Har svært ved at lave lektier og
holde orden i sine ting.

•

Bruge feedback til at ændre strategier.

•

Lære af egne erfaringer og problemer med at
overføre viden eller erfaringer fra et emne til
et andet.

•

Bedømme, om noget kan lade sig gøre, om

Fokus, fleksibilitet og faglighed

Eleverne er desuden ofte udfordret af et forsinket
udviklingsniveau eller et lavere indlæringstempo,
både i forhold til det faglige indhold, relationer
og alt det andet, der foregår i og omkring en
undervisningsdag på en ungdomsuddannelse.
Netop disse forhold tages der derfor højde for på
CSU-Slagelse.
Manglende kompetencer skal øves og indlæres
gennem daglig individuel undervisning, træning,
holdundervisning og individuel vejledning.
9
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det er legalt, om det er kammeratligt.
•

Få overblik og skabe struktur for sig selv og
sit arbejde.

•

Hænge fast i egen tankegang og vaner.

Udvikling er altid muligt for eleverne i ASK, når
personalet møder de unge med anerkendelse
og forventninger om både personlig, social og
kommunikativ udvikling gennem undervisning,
deltagelse i sociale fællesskaber og aktiviteter6.

Arbejdsmetode og tilgange

Identitet og sociale relationer

Alle elever på STU skal opleve en motiverende og
sammenhængende skoledag, der er rettet mod
udvikling og læring med eleven i centrum.
Figurerne viser organiseringen af de pædagogiske
arbejdsopgaver på STU.

I mødet og dialogen med andre elever og
personale tænker eleven ofte konkret og har
svært ved at sortere i indtryk. Det kan være
svært for eleven, at se anderes behov og “læse
mellem linjer”. Grundet manglende selvforståelse
af hvad de personlige udfordringer betyder for
den enkelte elev, kan mange STU elever være
udfordret i, at afkode intentionen i samværet
med andre.
STU arbejder målrettet med elevens motivation,
selvforståelse og identitet, hvor vi tydeligt giver
anerkendende feedback på elevens positive
handlinger både i forhold til egen livsmestring
og i forhold at udvikle sociale kompetencer i
fællesskabet.

Alternativ og supplerende
kommunikation

ASK er et begreb og en forkortelse som står for
Alternativ og Supplerende Kommunikation og
omhandler alt det, der kan hjælpe mennesker
med multiple funktionsnedsættelser med at
kommunikere og forstå andre mennesker.
ASK er en særlig gruppe af STU elever, med
vanskelighederne der kan omfatte:
•

Udprægede kommunikationsvanskeligheder

•

Multiple funktionsnedsættelser

Cirklerne i figuren herover viser personalets
nærmeste tilknytning og relation til den
enkelte STU-elev. Kontaktperson og lærer- og
pædagogteamet omkring eleven udgør elevens
faste relationer.

•

Særlig kommunikationsbehov

Visitering

•

Meget lidt eller intet verbalt sprog.

UU7 målgruppe vurderer eleven til STU
CSU-Slagelse efter elevens eget ønske.
Visitationsudvalget godkender endeligt elevens
ansøgning. Forløbet starter med en 12 ugers
afklaringsperiode. UU og pårørende spiller
efterfølgende en vigtig rolle for et succesfuldt
STU-forløb og deltager jævnligt i statusmøder
undervejs.
Det er STUs opgave at eleven bliver afklaret så
godt som muligt i forhold til jobafklaring, videre
uddannelse eller pension.
Der er efter STU-forløbet flere muligheder for
udslusning.

Det er en menneskeret at kunne kommunikere
jf. handicapkonventionen5 , og derfor er det
kerneopgaven i ASK at tilbyde alternativ
supplerende kommunikation til målgruppen med
afsæt i den enkelte elevs ønsker og drømme.
Dette med det overordnede mål, at eleven
i så høj grad som muligt lærer at træffe så
selvstændige og så kvalificerede valg som muligt.
I ASK undervises der både individuelt og i
grupper, da udvikling foregår i fællesskabet og i
relationerne. Vi er alle individuelle mennesker,
men har brug for fællesskabet og samspil
med andre til at udvikle os i, og hvori man
anerkendes, for det man kan og udvikler sig fra.
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Principper for pædagogisk organisering af STU på CSU-Slagelse
Team

Opfølgning på UU-planer ift. teamets elever. Beskrivelser og evalueringer.
Fokus på OCN-beviser. Pædagogisk reflektion og skemalægge fælles
forberedelse af undervisning.
Skemalægge team- og vejledermøder.
Skabe sammenhæng mellem ADL og undervisningstilbud.

Kontaktfunktion

Nærkontakten til eleven i dagligdagen, brandslukning og social detektiv.
Deling af info. Skarp på elevens handlemønstre, historik og evt.
diagnose(r) og teoretisk vidensindsamling. Ajourføring på UU planer.

Vejleder

Ind- og udslusning af elever. Beskrivelser og evalueringer. Organisering af
praktikbesøg eksternt og internt.
Tæt team og elevkontakt, UU og jobcenter kontakt, kontakt til
virksomheder og pårørende. Møder med teams, koordinator og
afdelingsleder.
Kollegial og teamsparring - om elever, pædagogiske metoder og retning.

Fagkoordinator

Fordeling af kontaktelever til teams.
Skema interne og eksterne elever, VIGGO, vikar, administrative STUopgaver. Tværgående møder.
Forankring og OCN og Uno-IT.
Jævnlige møder med teams, afdelingsleder og vejledere. Videndeling på
STU teams.

Ledelse

Deltagelse i team-, koordinator-, og vejledermøder. UU samarbejdsmøder
og evt. elevkonferencer. Kontakt til pårørende ved behov.
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Pædagogisk tilrettelæggelse og
organisering

elever taler sammen og interagerer i løbet af
undervisningen gennem spørgsmål, instruktion,
dialog og sansestimuli.

Eleven er tilknyttet et fast pædagogisk team,
som definerer det faglige og sociale indhold
i undervisningen i forhold til den individuelt
tilrettelagte undervisning. Det er ud fra elevens
ønsker beskrevet i uddannelsesplanen i
samarbejde med UU7.

I undervisningen på STU vil personalet altid:

Indholdet i undervisningen er tilrettelagt,
vægtet og organiseret ud fra STUlovgivningens bestemmelser om både faglige,
sociale og erhvervsrettede elementer8 og i
overensstemmelse med Slagelse Kommunes
kravspecifikationer og kvalitetsstandard9.
Alle i STU-teamet kender, agerer, reflekterer og
beskriver elevens kompetencer og udfordringer
og ingen i personalegruppen står alene med
undervisningsopgaven og relationsarbejdet i
forhold til den enkelte elevs personlige, sociale
og faglige udvikling.

•

Kommunikere tydeligt og meningsfuldt.

•

Bruge passende og kognitivt afstemte
spørgsmål til, at forbinde eleven til det faglige
stof

•

Vælge et passende fagligt niveau.

•

Have en bevidst og klart formuleret intention
med undervisningen.

Struktur og organisering

Undervisningens struktur og organisering
handler om, hvordan undervisningen sættes i
gang og afsluttes, undervisningens forskellige
aktiviteter og forløb samt om eleverne forstår
sammenhængen mellem aktiviteter og dét
der er intentionen, den enkelte elev skal lære.
For personalet handler det om at igangsætte
og rammesætte undervisningen på en
hensigtsmæssig måde, så STU eleverne ved,
hvad der skal ske i løbet af undervisningen, - at
skabe en rød tråd gennem undervisningen, og
sørge for at undervisningen bliver afrundet på
en måde, så eleverne får mulighed for at slå en
knude på dét, de har lært. Det er samtidig vigtigt
at eleverne kan øve sig i det lærte undervejs,
eller gentage det lærte tilstrækkeligt mange
gange for at fastholde ny viden eller fastholde
rutiner som ellers glemmes.

Pædagogisk grundprincipper

Elevens individuelle undervisning tager altid
udgangspunkt i den enkelte elevs zone for
nærmeste udvikling10 og er ofte organiseret i en
form for sidemandsoplæring og mesterlære11 med
tilvænning og læring af metoder og kompetencer
mod personlig mestring.
Personalet trækker på situeret læring og
legitim perifer deltagelse som en analytisk
forståelsesramme, der bruges til at analysere
og udvikle den pædagogiske praksis, så den
enkelte elevs deltagelsesmuligheder fremmes.
Netop elevens deltagelsesmuligheder i
forskellige praktiske handlesammenhænge
er omdrejningspunktet for det pædagogiske
arbejde, hvad end det drejer sig om
undervisningssammenhænge med et umiddelbart
praktisk eller teoretisk omdrejningspunkt eller
helt andre sociale sammenhænge 12 13.

Relevante gentagelser, fast struktur og overblik
for eleverne er nøglebegreber, som alle elever
mødes med i undervisningen.

Læringsmiljø

Læringsmiljøet på STU er den psykiske og fysiske
ramme, hvori undervisningen foregår.
Læringsmiljøet er vigtigt for elevernes læring
og de konkrete aktiviteter, der finder sted i
undervisningen. Når læringsmiljøet er godt, er
det kendetegnet ved trygge, respektfulde og
tillidsfulde relationer mellem både personale og
elever samt eleverne imellem.
I læringsmiljøet på STU fokuserer personalet
på at skabe eller vedligeholde gode og ”sunde”
relationer, at have positive forventninger til
eleverne samt at skabe klare trygge rammer
og rutiner for den enkelte elev med eller uden
eksekutive og affektive udfordringer.

Forankring af de pædagogiske
grundprincipper

CSU-Slagelse fokuserer på tre overordnede
dimensioner i vores STU, og som har stor
betydning for undervisningens kvalitet. Det
handler om interaktion i undervisningen,
struktur og organisering af undervisningen og
læringsmiljø14.

Interaktion

Interaktion i undervisningen handler
grundlæggende om, hvordan personalet møder
og engagerer sig med eleverne i og omkring
det faglige indhold, og hvordan personale og
12
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Dette betyder blandt andet at STU:

undersøgelse af en oplevelse16.

•

Den Kogitive diamant

Tilbyder elever ekstra ”brugsanvisninger” på
det, der skal laves eller læres.

•

Giver elever faste rutiner, der beskrives via
skemaer, fotos eller planlægningskort.

•

Bruger visuel støtte i form af piktogrammer,
foto og tegninger analogt eller digitalt via fx.
smartphone.

•

Begrænser valgmuligheder til højst to valg.

•

Træner problemløsningsstrategier og
anvender sociale historier.

•

Bruger relevant belønning som fx ”smileys”,
”thumps up” o. lign. anerkendende udsagn15.

STU benytter ”den kognitive diamant” som
et redskab i undervisningen. Tanker, følelser,
kropslige fornemmelser og adfærd påvirker
hinanden i alle situationer. Ved at vise dette
visuelt kan eleven blive mere bevidst om egne
handlinger og arbejde med muligheder, der kan
skabe ændringer i adfærd.
For at kunne arbejde med den kognitive diamant,
tages udgangspunkt i en konkret situation eller
hændelse – noget eleven har oplevet. Derefter
gennemgår underviseren sammen med eleven,
fx hvilke tanker der opstod lige i situationen, og
hvilke tanker der fylder mest. Eleven finder ofte
en sammenhæng, mellem tankerne og de ting,
der sker med følelserne, kroppen og adfærden.

Vi prioriterer at vores uddannelsessted har
et velfungerende og dynamisk ungemiljø
med faglokaler og faciliteter, der er
udrustet med opdaterede og indbydende
undervisningsmaterialer og teknologiske
hjælpemidler i alle fag.

Det giver eleven en mulighed for at planlægge en
anden og mere konstruktiv adfærd i en fremtidig
situation, som ligner den eleven tidligere har
stået i.

Desuden har CSU-Slagelse et trygt udendørs
gårdmiljø med udendørs køkken- og
friluftsfaciliteter samt et stort atletikstadion,
idrætshal, streetbasket, boldbaner med bander
samt et veludstyret fitnesscenter, hvor både
undervisning kan foregå, og hvor eleven kan
tilbringe sine pauser. Vi samarbejder også med
ekterne aktører fx. i e-sport.

Sokratisk dialog på STU

Den sokratiske dialog er et begreb anvendt inden
for kognitiv terapi. Begrebet refererer til den
grundlæggende samtaleform, hvor underviseren
forsøger at vejlede eleven i udforskningen af
et emne gennem åbne hv-spørgsmål, der kan
medføre ny indsigt for eleven. De sokratiske
spørgsmål kommer ikke med færdige løsninger,
men er nysgerrige og lyttende. De spørger ind
via forskellige vinkler for at belyse udfordringen
bedst muligt og sammen med eleven at komme
frem til nye måder at agere eller tænke på.

Den kognitive diamant bliver brugt sammen med
eleven til at illustrere, at der en sammenhæng
mellem tanker, følelser, krop og adfærd.

Neuropædagogik

Undervisningen omkring den enkelte STUelevs udfordringer tager også afsæt i et
neuropædagogisk grundlag.
En neuropædagogisk undervisningspraksis er
baseret på hjernens præmisser med læring som
formål, hvor læring sker gennem et autonomt
niveau med sanseintegration. Bevidstheden
omkring sansninger aktiveres og er integreret
i forbindelsen mellem højere hjernefunktioner
og de primitive sansninger fra det autonome
nervesystem17.

Den sokratiske dialog tager udgangspunkt i at
udforske elevens verden med nysgerrighed og
uden fordømmelse.
Formålet med den sokratiske dialog er at skabe
”et undersøgende fællesskab”, hvor man tænker
sammen og med hinanden for at opnå forståelse
for, hvad udfordringen er og på den måde muliggøre at ændre adfærd eller tanker via dialog og
13
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Open College Network Læringsbevis

Indlæring foregår også på det limbiske18 niveau,
hvor affektiv19 eller følelsesmæssig afstemning,
som fx anerkendelse20 ligger.
Mange visiterede STU-elever har problemer med
læring på det kognitive frontallapniveau, hvor
overblik, struktur og sprogliggørelse af tanker og
forestillinger har det formål at udvikle komplekse
og mentale kognitive processer. At STU-elevens
kognitive ”fornuftshjerne” kan fungere i forhold
til de mange krav, man stilles overfor som
samfundsborger, kræver imidlertid, at der er
sket en normal udvikling på de ”underliggende”
og mere ubevidste niveauer. Derfor har STUundervisningen fokus på at arbejde og undervise
i forhold til elevens sanser og følelser.

Open College Network også kaldet OCN22 er en
metode til at give et validt kompetencebevis på
den formelle og uformelle læring, som eleven
tilegner sig gennem undervisningen på vores
STU.
Der kan også være tale om læring, som den
enkelte elev har med sig fra tidligere skolegang
og fra sit private liv i form af faglige og sociale
kompetencer.
Formålet er at sikre eleven et troværdigt bevis
på vedkommendes læring. Et OCN-læringsbevis
kan bruges til at søge arbejde, praktik, videre
kvalificering eller være uddannelsesforberedende.
Samtidig vil det for eleven ofte føles som en
stor anerkendelse at få et bevis på det man
kan – også selvom læringen ikke kommer
fra det formelle uddannelsessystem med
eksamensbeviser og karakterer.

Strategier mod succes

Ved eksekutive og kognitive vanskeligheder
støtter vi den unge gennem træning, guidning,
strukturering af miljøet og ved at kompensere
for problemer i undervisningen. Kompensation
handler i høj grad om at bruge den unges
stærke sider til støtte for de svage – og
gøre eleven så selvhjulpen som muligt21. I
stamholdsundervisningen, i projektuger,
på linjefag og studiefag tages der højde for
vanskelighederne, og vi forsøger at fremme
selvstændighed og initiativ hos STU-eleven ved
at:
•

Sætte små, klare og realistiske mål, der giver
hurtige resultater.

•

Sørge for succes første gang.

•

Skrive, tegne, eller finde et billede af, hvad
eleven skal arbejde med.

•

Vise eleven lignende opgaver, som eleven har
løst med succes.

•

Finde alternative strategier og bruge ”fejlfri”
læring.

•

Udvise den holdning, at evt. fejl skyldes en
dårlig strategi, men ikke dårlige evner.

•

Skabe nysgerrighed hos eleven.

•

Minimere præstationsangst, og skabe plads
for optimisme og motivation ved at tilpasse
mål til elevens kompetencer og interesser.

•

Have positive forventninger til eleven.
Forventning om succes skaber motivation.

•

Begrænse opgaver i tid og omfang. Vise de
vigtigste trin i opgaveløsninger.

Med OCN-metoden kan eleven få dokumenteret
sin læring eller sine kompetencer - også i små
skridt. Læringsbeviset samler de dokumenterede
færdigheder og beskriver dem klart og tydeligt.
CSU-Slagelse har valgt at benytte OCNmetoden på STU, da det både giver mulighed
for at tydeliggøre den uformelle læring som fx
sociale færdigheder eller kompetencer inden
for livsmestring, men også da OCN kan være
med til at give kompetencebeviser på de mere
faglige kompetencer. Dette tilegnes i eksempelvis
en praktik eller på vores stamhold, linjefag og
studiefag.

Organisering

Grundstrukturen på vores STU er opbygget i
forhold til uddannelsens faglige indhold beskrevet
i lovgivningen. På CSU-Slagelse har eleverne
stamholdsundervisning, linjefag, studiefag og
fælles undervisningsaktiviteter på tværs af hold.
Undervisningens omfang og de individuelle praktikker lever op til det lovmæssige krav.
Stamholdsundervisningen med det obligatoriske
indhold og den praktikforberende undervisning23
er en vigtig den af uddannelsens indhold.
Linjefageene er differentieret i forhold til den
unges interesse og ønsker, og studiefag har
det formål, at eleven her kan opnå særlige
kompetencer eller viden inden for et afgrænset
område.
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Studiefag kan vælges i kombination med et
linjefag, hvor en særlig kompetence eller funktion
opøves i forhold til et linjefag.
Linjefag oprettes og forløber sædvanligvis
helårligt med fast timetal, mens studiefag kan
oprettes løbende med et varieret timetal og i en
tidsbegrænset periode.
Fællesaktiviteter for hele uddannelsen vil variere
fra år til år. Her er der fokus på elevinddragelse i
forhold til aktiviteterne.

Fokus på afklaring gennem STU- uddannelsen i
forhold til ordinært job, videre uddannelse eller
pension, flex- eller skånejob. CSU-Slagelse
Når eleven afslutter sin STU-uddannelse
udarbejdes der et kompetencebevis, der
beskriver de opnåede mål i uddannelsen.

Perspektiver på organiseringen og
rammen for STU
Elevperspektivet
•

Fast team af lærere, kontaktfunktion,
pædagoger, medhjælp og vejledere omkring
eleven i teamet.
Sammenhæng i STU-undervisningen med
fokus på UU-planen.

•

Stabilt og homogent uddannelsestilbud.

•

Struktur og forudsigelighed i undervisning og
pauser.

•

Erfaring gennem rutiner og oplevet
nødvendighed af deltagelse.

•

Afklaring i forhold til evt. job, uddannelse
eller pension.

•

Kontinuitet mellem kompetenceudvikling,
livsmestring og ADL.

•

Arbejde med uhensigtsmæssig adfærd og
opsætte realistiske forventninger.

•

Motivere deltagelse i fælles og individuelle
aktiviteter og sikre små og store sejre.

•

Mulighed for faglig fordybelse og eksponering
for nyt.

Struktur i hverdagen

De enkelte personaleteams udarbejder dags,uge,- og årsplaner til eleven for undervisningen
ud fra særlige undervisningstemaer. Der tages
individuelle hensyn til eleven i forhold til at
strukturere og konkretisere indholdet verbalt,
skriftligt og multimodalt og for at forberede
eleverne til undervisningen gennem analoge eller
digitale skemaer med tekst, lyd og billeder.

Evaluering af undervisningen

Undervisningens temaer, elevens udbytte og de
anvendte metoder evalueres af personaleteamet
på ugentlige teammøder og tilpasses løbende
gennem dialog med elever, UU-vejleder og
pårørende.
Der udarbejdes OCN-beviser til eleverne, der
beskriver deres kompetencer opnået gennem
undervisningen.
Der dokumenteres også løbende i forhold til
elevens personlige, sociale og faglige mål i UUplanen, hvilket danner grundlag for jævnlige
netværksmøder med eleven selv, lærere og
vejleder fra STU, UU-vejleder og evt. pårørende.
ønsker en så høj grad af afklaring som muligt af
eleverne til livet efter STU
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Medarbejderperspektivet

emner, hvor undervisningen konkretiseres og
knyttes til elevernes egne oplevelser, erfaringer
og begreber. Dette gøres for at medvirke til
udviklingen af engagement, selvtillid, selvværd
og livsglæde, samt for at støtte den enkelte elev
i udvikling af egen identitet i samspillet med
andre.

•

Fælles pædagogisk sprog, principper og
retning for STU.
Styrkelse af teamsamarbejdet
gennem etablering af professionelle
læringsfællesskaber.

•

Tydelig og tværfaglig pædagogisk forankring.

•

Fokus på ADL og sammenhæng med
undervisningen.

•

Transparens i forhold til opgaver.

Undervisningen på STU skal i enhver henseende
bidrage til, at eleverne udvikler forudsætninger
for, at de i fællesskab med andre og hver for sig
kan tage kritisk stilling og handle så den enkelte
elev kan få et så selvstændigt og aktivt liv som
muligt.

•

Uddannelse og behov for ny viden.

Pædagogiske temaer på stamholdet

De enkelte undervisningstemaer og elementer
i stamholdsundervisningen differentieres altid i
forhold til elevens fysiske udfordringer og elevens
kognitive niveau.

Ledelsesperspektivet
•

Kompetente teams af medarbejdere sættes i
forhold til kerneopgaven.

•

Metodefrihed, ansvar, handlerum ud fra en
klart beskrevet pædagogisk og faglig ramme.

•

Skabe incitamenter og rammer for arbejdsog elevfællesskaber.

•

Kunne hente ekstern kapacitet eller kvalificere
medarbejdere.

•

Fokus på transparens og ligeværdig dialog.

•

Udvikling af opgaveløsningen.

•

Afklaring af elever efter STU.

Undervisningen afstemmes med UU-planen og
kan have følgende alment dannende fagligt og
praktisk indhold:

Kendskab til personlige styrker og
udfordringer

Eleven lærer egne personlige styrker og
problematikker at kende. Der arbejdes med at
kunne rumme og acceptere andre elever og
menneskers udfordringer og problematikker
generelt.
Det er målet at eleven erhverver mentale
værktøjer til at forholde sig til sig selv og andre.

Indkøb, personlig husholdnings
økomoni og pengekendskab

Stamhold

Eleven får en forståelse for budgetlægning, hvilke
udgifter man kan forvente som ung, både når
man bor hjemme eller for sig selv.
Eleven trænes i indkøb i dagligvarebutikker og på
nettet, og i at vurdere behov for indkøb, så det
matcher den tilgængelige økonomi.
Samtidig gives der vejledning og overblik over
lovpligtige forsikringer på markedet samt fordele
og ulemper ved lån og lånetype som fx quicklån.

Eleven møder en uddannelse, hvor
undervisningen er delt mellem linjefag, studiedag
og stamhold med det obligarotriske indhold.
Stamholdet er en vigtig faglig og social arene i
uddannelsen.
På stamholdet undervises der i konkrete
færdigheder i forhold til at mestre egen daglig
livsførelse, og der øves sociale kompetencer,
som er nødvendige i interaktion med andre
mennesker.

Hygiejne

Elevens daglige fremtoning og hygiejne er meget
individuel. Desuden har vi fokus på at vejlede og
rådgive eleverne om personlig hygiejne og pleje,
så eleven fremtoner soigneret i skole eller praktik
og får en forståelse herfor.

Målet med undervisningen er at styrke den
enkelte elev i at blive opmærksom på sig selv
som et menneske, der skal respekteres og turde
sige til og fra i de forskellige livssituationer og
samtidig lære om egne og andre menneskers
grænser.
Der undervises i ungdoms- og samfundsrelevante

Kost og motion

Målet er at eleven opnår en forståelse for
betydningen af kosten i forhold til daglig
16
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livsglæde og for egen sundhed i deres eget
liv. Desuden har temaet fokus på alkohol og
tobak samt forebyggelse af misbrug overfor en
variation af euforiserende stoffer og stimulanser.
Eleven præsenteres desuden for relevante fysiske
aktiviteter og en aktiv livsstil på niveau med
elevens udvikling og fysiske habitus.

Temaet indeholder også emner om at være
kærester og forstå, hvad der skaber konflikter, og
hvordan man undgår konflikter.
Hvis det findes relevant for en eller flere elever,
så kan ”Baby på prøve”24 være en del af
undervisningstemaet.

ADL

Temaet skal skabe oplysning og indsigt om
samfundets opbygning, historie og kultur, med
klar perspektivering til elevens egen hverdag og
forståelsesgrundlag.
Desuden får eleverne indblik i grundtanker
og problemstillinger i de religioner, der kan
være relevante ift. det samfund, de bevæger
sig i. Undervisningen skal medvirke til, at
eleverne udvikler kompetencer, kritisk sans
og et personligt tilegnet værdigrundlag, der
gør det muligt for dem at deltage kvalificeret
og engageret i samfundet. Undervisningen
skal bidrage til, at eleverne forstår sig selv og
andre som en del af samfundet, og at de forstår
hverdagslivet i et samfundsmæssigt og historisk
perspektiv.

Samfundslære

ADL er en forkortelse for almindelig daglig
livsførelse og omfatter undervisning og
vejledning i at kunne klare sig selv så godt som
muligt i hverdagen.
Målet er at eleven får forståelse for, hvad det
vil sige at bo for sig selv. Eleven øves i at få en
daglig husholdning til at fungere og opnå en vis
rutine i at udføre relevante praktiske opgaver i
hjemmet.
For de elever, som har behov, trænes tøjvask
og rengøring, så eleven kan udføre dette så
selvstændigt som muligt. Der opøves efter behov
rutiner i praktisk madlavning og rengøring.

Botræning

CSU-Slagelse råder over en 4-værelses lejlighed
i Slagelse til botræning af relevante STU-elever.
I lejligheden fungerer botræningen således, at
eleven opnår et nærmere kendskab til, hvad de
selv formår på det aktuelle tidspunkt.
Dette giver et retvisende billede af støttebehovet,
hvis eleven ønsker at flytte i egen bolig.
Botræningen giver desuden eleven et indblik
i, hvordan det er at bo alene og selv at skulle
administrere sin fritid med skolegang eller
praktik. Endvidere skal eleven forholde sig til at
være alene om aftenen, natten og i weekender,
selv være opsøgende ift. socialt selskab, og
lære at administrere dette. Botræningen er altid
tilrettelagt individuelt således, at der tilbydes
tilstrækkelig hjælp i forhold til, at opnå de mål,
der er beskrevet for den enkelte elev.

Digital dannelse

STU på CSU-Slagelse har fokus på digital
dannelse, fx hvordan eleven færdes ansvarligt
på nettet og på de sociale medier, i spil og i
forskellige fora på internettet.
Relevante cases fra virkeligheden om film-,
og billeddeling af fx nøgenbilleder tages op til
debat og perspektiveres i forhold til elevens
udviklingsniveau.
Eleverne lærer om kildekritik og de mange
faldgruber, der findes på internettet om
kriminalitet og identitetstyveri. Der undervises
i begreber som fx ”fake news”, pfishing, og
scammails hvilket eksemplificeres for eleverne i
undervisningen.
Internettet har også mange positive elementer,
og eleven opøves gennem undervisningen til at
kunne være en e-borger, og at kunne kvalificere
sin informationssøgning og kunne frasortere
irrelevante oplysninger.

Læsning, skrivning og regning

På alle stamhold er der fokus på elevens
læsning, skrivning og regning. Undervisningen
er situeret i forhold til en konkret praktisk
anvendelse af færdighederne og altid i forhold
til elevens kognitive niveau. CSU-Slagelse
benytter teknologi og apps, så den enkelte elev
kan få kompenserende undervisning i læse- og
skrivestrategier.

Religion og tro, moral og etik

Gennem grundlæggende tilværelsesspørgsmål,
viden om trossamfund, moralske og etiske
dilemmaer øves eleven i at reflektere over rigtigt
og forkert, samt at forholde sig til etik og moral i
det samfund, eleven lever i.
Eleven vil opleve mennesker med forskellige
trosretninger og værdisæt i undervisningen.
Ved juletid besøger stamholdet vores lokale
kirke og sammen med resten af STU deltager vii
fællesskab i julegudstjenesten.

Seksualitet, kæreste- og parforhold

Målet med undervisningen er at give eleven
indsigt og forståelse for egne følelsesmæssige,
fysiske seksuelle behov i og udenfor et forhold.
Der undervises, så eleven opnår en forståelse for
egne og andres personlige grænser.
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Studieture til virksomheder, natur-,
kultur- og samfundsinstitutioner

CSU-Slagelse organiserer undervisningen
således, at eleverne er i praktik med
stamholdsunderviserne på deres eget stamhold
af hensyn til relationerne med eleverne, og for
at kunne støtte eleven bedst muligt i arbejdet,
og for at kunne observere og beskrive deres
arbejdsevne og kompetencer bedst muligt.

Alle elever bliver tilbudt varierede studieture.
Studieturene har sædvanligvis en varighed af en
halv eller en hel undervisningsdag. Studieturene
arrangeres med CSU-Slagelses minibusser
som holdundervisning i forhold til stamholdets
aktuelle tema eller som praktikforberedende
undervisning.
Der er mulighed for at kørestolsbrugere kan
deltage.

Individuelle praktikker

Ifølge Lov om ungdomsuddannelse for unge med
særlige behov kap. 3 stk § 7 skal alle elever
som udgangspunkt tilbydes aktiviteter herunder
praktik. Som det fremgår af loven kan praktikken
højst udgøre 280 timer årligt, men med mulighed
for fravigelser.
Netop den individuelle tilgang i forhold til
tilrettelæggelse af praktikker kendetegner
arbejdsgangen på CSU-Slagelse. Der tages altid
udgangspunkt i den enkelte elev, både hvad
angår daglige undervisning, men i høj grad også i
praktikken.

Praktikforberedende undervisning

Den praktikforberedende undervisning er
organiseret som fællespraktik for STU-elever på
stamholdene. Formålet med fællespraktikken er
flerstrenget.
Det betyder fx:
•

At eleverne bliver forberedt på at komme
i praktik på egen hånd, som er en del af
uddannelsens mål.

•

At eleverne får så meget arbejdspraktik som
muligt under deres uddannelse.

•

At træne STU-elever i at udfylde en
arbejdsfunktion, imens deres kendte
underviserne er til stede og kan vejlede og
instruere dem.

•

At underviserne kan observere og beskrive
elevernes arbejdsevne over for kommende
praktikværter og for jobcentret ved
afslutningen af deres STU-uddannelse.

På de årlige møder med UU, første gang på
12-ugers mødet drøftes ønsker, muligheder og
motivation for praktik.
Elevens ønsker og mål indskrives i
uddannelsesplanen, hvorefter vejlederen på
STU iværksætter det aftalte i det omfang, det er
muligt.
Der er løbende samtaler og opfølgninger. Således
sikres et godt og stabilt praktikforløb, hvor eleven
hele tiden følges og er i centrum.
Vejlederen vejleder elever såvel som
praktikværter og pårørende. Så der sikres
udvikling og progression på bedste vis. Eleven
skal kende formålet med praktikken, målene,
som altid er individuelle, skal være synlige og
målbare. Alle omkring eleven skal i videst muligt
omfang støtte op om det aftalte.

Den teoretiske tilgang til praktikforberedende
undervisning og fællespraktikker defineres bl.a.
ud fra begreberne ’perifer legitim deltagelse’ og
’zonen for nærmeste udvikling”. Dette betyder
bl.a., at det kan accepteres at en elev deltager
passivt i begyndelsen af praktikken, eller måske
kun kan deltage i praktikken noget af tiden.

Uanset om målet er, at eleven skal have
en personlig oplevelse og blive klogere på
et arbejdsområde, eller om eleven skal
afprøves i forhold til, hvilke arbejdsfunktioner
vedkommende magter og timeantalet
vurderes, så udmunder praktikken i en skriftlig
redegørelse/vurdering, uden at der er tale om en
egentlig arbejdsprøvning.

Det kan være en succes for nogle elever, i
begyndelsen blot at kunne møde op og være til
stede på praktikstedet.

Praktikken optrappes som oftest på 3 år, hvor
der samarbejdes med jobcenteret eller Handicap
og Psykiatri etc. På den måde sikres en tryg og
lempelig overgang til beskæftigelse efter endt
STU.

Det betyder også, at nogle elever løser meget
simple opgaver, mens andre afprøves i forhold til
at arbejde mere selvstændigt med opgaverne.
Personalet tilskynder undervejs eleverne til
en mere aktiv deltagelse, hvor nogle kommer
hurtigere i gang, mens andre har behov for
længere tid til at være til stede og observere, før
de tør påtage sig en opgave.

Trafiktræning

Elever, som starter på STU-uddannelsen, har
mulighed for at træne til selvstændigt at kunne
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Linjefag

færdes sikkert i trafikken fra hjem til skole og
retur. Der kan også iværksættes trafiktræning i
forbindelse med elevens praktikforløb.

Linjefagene på STU dækker forskellige faglige
områder. Linjefaget ligger på 2 hele ugedage fra
skoleåret 2021 - 2022 og eleven følger faget hele
dagen. Der udbydes 5-7 linjefag om året ud fra
ønsker, som CSU-Slagelse og UU i Slagelse og
de omkringliggende kommuner finder relevante
i forhold til elevinteressen og søgningen af vores
tilbud.

Trafik og offentlig transport kan være en
uoverskuelig størrelse for elever med fx
overbliksvanskeligheder, angst, kognitive
udfordringer eller sproglige vanskeligheder.
Den manglende erfaring i trafikken og elevens
udviklingsniveau gør, at eleverne ofte har flere og
andre udfordringer end jævnaldrende i trafikken
og i den offentlig transport.

Der udbydes følgende linjefag:

STUs personale følger den enkelte elev, indtil
eleven kan klare trafikken eller transporten
selv. Det gør eleverne trygge at vide, hvordan
de skal gøre, når de følges på vej og undervejs
instrueres af personalet.
Konkret arbejdes der ud fra elevens individuelle
behov samt i forhold til kendskab og overholdelse
af trafikregler. Personalet lærer eleven om
risikovurdering i trafikken, beregne tidsfaktor
i forhold fremmøde, praktiske og psykiske
forholdsregler omkring ventetider og aflysninger,
samt praktisk håndtering af tog- og busskift.
Eleverne øves i at fremvise buskort, benytte
rejsekort og evt. kunne fremvise legitimation og
rejsehjemmel i offentlig transport.

•

AVU dansk og matematik

•

Kunst og kreativt værksted

•

Idræt

•

Køkken og Café

•

Musik

•

Værksted

•

E-fag

Der er udarbejdet særskilte fagbeskrivelser for de
enkelte linjefag.

Studiefag

Hvis eleverne kun bliver transporteret i bil, bus
eller taxa til skolen, så lærer de ikke farerne
i trafikken at kende. Gennem den individuelle
træning fra hjem til skole får eleverne den
nødvendige rutine og de grundlæggende gode
vaner i forhold til trafikken og selvstændig
transport.
En elev, der lærer at færdes sikkert i trafikken til
og fra skolen og lærer at benytte den offentlige
transport, vil samtidig højne sin selvværdsfølelse
og øge sin selvstændighed.

Foremålet med studiefag er. at eleven kan opnå
særlige kompetencer eller viden. Et studiefag
kan også vælges i kombination med et linjefag,
hvor fx en særlig kompetence eller funktion skal
opøves i forhold til linjefaget. Fx kan linjefaget i
musik kombineres med instrumentundervisning
i studiefaget eller linjefaget Køkken og
Caféværksted i kombination med studiefaget
E-smiley eller studiefaget fra Jord til bord.
Studiefagene tilbydes i enkelt eller
dobbeltlektioner. Eleven vælger i alt 4 lektioner
om ugen i en periode på 3 til 6 måneder. Dette
giver eleven en mulighed for at skifte til nye
fagområder.
Der udbydes følgende linjefag:

STU og UU-vejleder aftaler tidspunktet og
omfanget af trafiktræningen. På baggrund
af aftalen beskriver elevens kontaktlærer og
vejleder den individuelle træning og koordinerer
trafiktræningen i den aftalte periode med den
medarbejder, der forestår den praktiske træning.
Efterfølgende evalueres forløbet i forhold til
omfang og mål.
Såfremt det ikke lykkes for eleven at opnå trafik
og transportsikkerhed, bliver dette beskrevet i
uddannelsesplanen. Nogle udfordringer omkring
transport og trafik kan desværre vise sig at
overskride enkelte elevers kognitive, psykiske
eller fysiske kompetence.
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•

E – smiley

•

Instrumentlære

•

Jord til bord

•

Almen dansk

•

Almen engelsk

•

Almen matematik

Pædagogisk rammebeskrivelse

•

Eksamensforberedende matematik

•

Friluftsliv

•

Historie

•

Psykoedukation

•

Robotter, teknologi og programmering

•

Bevægelse og fitness

Dette sker gennem:

Fagbeskrivelserne for studiefag bliver løbende
opdateret eller udvidet i forhold til elevernes
ønsker.

•

Fælles oplevelser: Unge med gangbesvær og
kørestolsbruger kan komme på løbe-/cykeltur
sammen med andre elever uden motoriske
handicaps. De vil få oplevelser, som de ellers
bliver afholdt fra nu.

•

Forståelse og knytte venskaber: Det
er hensigten, at elever uden motoriske
handicaps efter oplæring kan løbe/cykle med
elever med motoriske handicap.

•

Styrke både krop og hjerne: Unge, som
sidder i racechairs eller Nihola-cykel vil få
aktiveret kroppen og brugt energi samt få
stimuleret hjernen med de indtryk, som
opleves ved turen.

Fælles undervisning

Gennem skoleåret vil eleverne deltage i
forskellige lærerstyrede eller elevstyrede
aktiviteter og arrangementer på tværs
af stamholdene. Det kan fx være
elevrådsarrangementer, lejrskoler, udflugter,
morgensamlinger, musik og drama,
kunstprojekter, markeder og lignende.

Udover at eleverne helt konkret vil komme til
at dyrke mere motion, så vil de aktiviteter som
racechairs og Nihola-cyklen gør mulige, også
kunne facilitere venskaber på tværs og forståelse
for hinanden trods forskellige og udfordrende
handicaps.

Der lægges vægt på, at eleverne og holdene får
små eller store ansvarsområder i forbindelse med
den fælles og tværgående undervisning alt efter
elevernes motivation og kompetencer.

Pædagogisk tilrettelæggelse
STU planlægger fælles løbe-/cykeltur for
eleverne i hold. Alt efter elevernes behov, ønsker,
kompetencer og handicaps vurderes det, hvordan
turen skal foregå. Alle elever er selvstændige,
handlekraftige individer og inddrages i
beslutningsprocessen, således at der sikres en
indre motivation. Holdet skal stilles, så det sikres,
at der ved løbevognen både er en løber og en
kompetent backup, som løber ved siden af.
Det besluttes sammen, hvor turen går hen, hvad
eleverne skal opleve, og hvad formålet med turen
er. F. eks. i spørgsmål til eleverne om der skal:

Inkluderende motion på STU

STU på CSU-Slagelse har en gruppe elever, som
er fysisk handicappede - enten gangbesværede
eller kørestolsbrugere. Både i den almene STU og
i ASK afdelingen.
Handicap der dels skyldes forskellige typer
cerebral parese, herunder bl.a. bilateral cerebral
parese og dyskinetisk cerebral parese, dels andre
handicaps såsom rygmarvsbrok. Det motoriske
handicap forhindrer dog ikke eleverne i at ville
deltage i diverse sportslige aktiviteter, som
arrangeres i STU.
STU har bl.a. anskaffet 2 racechairs (løbevogne)
og en Nihola-cykel, så eleverne på tværs af
handicaps kan løbe og cykle sammen og lave
fælles sportslige aktiviteter.

•

Vind i håret og sved på panden?

•

Sanse i naturen eller opleve noget flot?

•

Konkurrence mod andre eller, mod os selv?

Ud over de faste planlagte forløb vil STU også
tage af sted, når ønsket opstår. Det er muligt
at reagere på spontan motivation hos eleverne
og give eleverne mulighed for at udfolde deres
ønsker

Formålet er at aktivere alle elever uanset
handicap, så de oplever fællesskab, samhørighed
og inklusion på uddannelsestilbuddet. Vi ønsker
at styrke samhørighed, social kontakt og
forståelse for hinanden eleverne imellem trods
forskellige handicaps ved at facilitere ture ud af
huset for alle.
Eleverne skal sammen opleve at, dyrke sport, få
sanseoplevelser, og hvor en almindelig kørestol
sætter begrænsninger for både længden på
turene og farten.

Måske har en enkelt elev behov for en rolig
sansetur i cyklen med en kammerat på egen
cykel ved siden af?
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Måske vil kammeraten løbe med eleven i
løbevognen med en backup-lærer ved siden af?

Satellitten

Satellitten er et alternativt uddannelsestilbud
for STU-elever, som af forskellige årsager ikke
umiddelbart ser sig selv, som en del af det øvrige
STU-tilbud på CSU-Slagelse.
Formål
Satellittens formål er at modne STU-elever
til voksenlivet, og Satellitten tilbydes derfor
til STU-elever, som har deres fokus rettet
mod uddannelse- og arbejdsmarkedet
og social aktivitet i forhold til en generel
selvstændiggørelse ind i voksenlivet.
I Satellitten foregår undervisningen primært på
et hold op til 7 elever og Satellitten har plads til
både undervisning og bo praktik.
Hvor
Undervisningen vil primært foregå i CSUSlagelses lejlighed beliggende på Færøvej i
Slagelse samt sekundært i faglokalerne på CSU
Slagelse.
Indhold
Satellittens pædagogiske indhold tager altid
udgangspunkt i uddannelsesplanen, men der
er større fokus på, at eleven sætter et mere
individuelt præg på sin STU-uddannelse.
Det beyder, at den ung i større omfang opnår
sine mål gennem deltagelse i undervisning,
social aktivitet bl.a. ved deltagelse i forenings- og
kulturliv samt i relevante virksomhedspraktikker.
Fag
Satellitten tilbyder undervisning i vedligeholdende
dansk, matematik og engelsk samt undervisning i
prøveforberedende dansk og matematik.
Eleverne i Satellitten har også mulighed for at
deltage i linjefag og studiefag som f. eks musik,
kunst, e-sport, idræt m.fl. og i fælles STUaktiviteter og sociale arrangementer.
Praktikker og Fritidsliv
Eleven vil blive tilknyttet nærmiljøet i form
af praktikker og fritidsliv med foreninger og
kultur. Undervisningsforløb, bopraktik og sociale
aktiviteter om eftermiddagen og aftenen eller i
weekender er derfor også en del af tilbuddet i
Satellitten.
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Note henvisning

Maieutik (eller majeutik; af græsk maieutikos
‘jordemodergerning’) er et begreb eller metode
som filosoffen Sokrates anvendte sig af i sin
erkendelsesteori. Tanken er at hjælpe den anden
med at “føde” de tanker vedkommende bærer
på, er svanger med. Mennesket bærer sandheden
i sig som det skal lære at kende, og det skal selv
opdage den.
16

Loven om Ungdomsuddannelse for unge med
særlige behov, UVM
1

Udvalget for de specialiserede borgerindsatser.
Politiske pejlemærker, Slagelse Kommune, 2019.
2

3

Medborgerpolitikken i Slagelse Kommune, 2019.

17

Hvad kalder indefra-perspektivet på”?
Center for Handicap og Psykiatri, Slagelse
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LINJEFAG
Fagbeskrivelser

Fagbeskrivelser uddyber sammen med rammebeskrivelsen
for STU de faglige mål, pædagogisk indhold og metode,
fysiske rammer samt arbejdsform og evaluering.
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Caféværksted

FAGLIGE MÅL

At eleverne i et fællesskab er aktive i processerne omkring
madlavning til skolens café samt lærer at servicere kunder
i en café. Der arbejdes hen imod, at eleverne kan varetage
køkkenfunktioner i et produktionskøkken.

DET PÆDAGOGISK
INDHOLD

Der arbejdes hovedsageligt med årstidens frugt og grønt samt
efter de officielle ”kostråd”.
Eleverne vil også opnå færdigheder i brødbagning samt
egenkontrol.
Der vil indgå teori omkring ernæring og hygiejne og i forløbet vil
der blive afholdt hygiejnekursus.

DEN PÆDAGOGISKE
METODE

Vores pædagogiske metode opererer med mesteroplæring og
ved ”learning by doing” som sidemandsoplæring. De gamle
elever er mentorer for nye elever i faget.
Vi underviser desuden eleverne individuelt ud fra princippet om
Zonen for nærmeste udvikling.
Vi gennemgår i fællesskab dagens opskrift med billeder, og
derefter deles opgaverne så vidt muligt ud efter elevønsker. Der
bliver aftalt, hvem der har ansvar for cafésalg og oprydning/
opvask.
Eleverne oplever, at de er ansvarlige, og at der er brug for dem i
arbejdet, hvilket gavner selvværdsfølelsen.
Der undervises både ud fra billeder og konkreter, så alle elever
kan deltage.
Processen og produktet er lige vigtige elementer, da vi skal
kunne sælge maden til kunderne.
Der lægges vægt på principper om bæredygtighed og at undgå
madspild.
Eleven opnår desuden en følelse af succes gennem fællesskabet,
når maden kan sælges.

ARBEJDSFORMER

Eleverne arbejder både selvstændigt og i små grupper hvor
gamle elever lærer videre til nye elever. Instruktionen foregår
både individuelt og i den store gruppe, afhængig af eleven.

FYSISKE RAMMER

Vi underviser i et godkendt køkken under kontrol af
Fødevarestyrelsen.
Vi arbejder med bage-maskiner, foodprocessor,
industriopvaskemaskiner samt andre køkkenmaskiner.
Der er adgang for kørestolsbrugere.

TIDSFORBRUG

Faget tilbydes 2 dage om ugen.

MATERIALER

Vi arbejder overvejende med madvarer indkøbt i de lokale
butikker. Studiefaget E-smiley handler ind til dette.
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Caféværksted

TEGN PÅ LÆRING

Når eleverne har fokusemner, fx at kunne anvende store knive,
så øver vi først med små og efterhånden større knive.
Når eleverne bruger deres opnåede færdigheder i undervisningen
og derhjemme, opleves en progression og øget kompetence.
Når eleverne er i erhvervspraktik, oplever de ofte, at de har
opnået nye og brugbare færdigheder gennem faget.
Når eleverne får ros for deres mad, vokser deres selvtillid og
positive selvfølelse.
Faget benytter OCN for synliggørelse af opnåede
elevkompetencer.

EVALUERING

Dagen slutter af med en evaluering, hvor den enkelte og teamet
får en tilbagemelding på, hvordan dagen er gået fagligt, socialt
og personligt. Der vil indgå en dagseddel, hvor der via billeder af
dagens proces og produkt bliver dokumenteret.
Evalueringen tager udgangspunkt i elevens kompetencer og
progression.
Fagets indhold og relevans evalueres årligt i dialog med ledelse
og UU.
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Musik

FAGLIGE MÅL

Målet for musik er at give eleven indblik i musik som udtryksform,
samt at eleven får muligheden for at arbejde med musik igennem
æstetiske læreprocesser.
På musiklinjen undervises der inden for disse områder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Musikteori
Musikhistorie
Hørelære
Rytmelære
Improvisationsteori
Musikalsk skabelse
Genrekendskab
Sammenspil
Individuel instrumentlære
Opførsel af musik / optræden
Koncerter og museumsbesøg

Der arbejdes hen imod, at eleverne får kendskab til de musikalske
genrer der udvikles gennem tiden, og at der skabes en forståelse for
de forskellige instrumenter.
Der sigtes mod, at eleverne får ejerskab over de musikalske
produkter der arbejdes med i undervisningen, og der lægges stor
vægt på muligheden for at berøre så mange forskellige instrumenter
som muligt.
DET PÆDAGOGISK
INDHOLD

I musik er der meget samarbejde og afhængighed af hinanden,
hvilket styrker elevens evne til turtagning, at lytte til hinanden og
give plads, gruppedynamik, plads til fordybelse og succesoplevelser.
De bliver bedre til et instrument, det er meget målbart og synligt
Der er genkendelighed, tydelig rollefordeling og elevinddragelse ud
fra interesser.
Eleverne har mulighed for selv at medvirke, komme med ideer og
emner de selv ønsker at fordybe sig i – dette har medvirket til ture
ud af huset, optræden rundt omkring i landet og indspilning i et
musikstudie med egne selvkomponerede sange.

DEN PÆDAGOGISKE
METODE

Der er en tydelig og bevidst differentiering omkring hver enkelt elev,
så eleven føler sig tryg, imødekommet og hjulpet ud fra det niveau
de er på. Dette gælder både fagligt, socialt og ud fra den energi og
overskud de har på dagen.
Der arbejdes ud fra teorier om mesterlære, ”Learning by Doing”,
Flowteori, ”Zonen for nærmeste udvikling” og ”stilladsering”.
Der lægges vægt på processen frem for produktet. Ved at have
succes i mange delprocesser rykker eleven hele tiden grænsen for
næste udviklingszone og oplever at ”vokse med opgaven”, med øget
selvværd og troen på sig selv.
Vi arbejder ud fra en anerkendende og samtalebaseret pædagogik,
ud fra elevens niveau og behov.
Vi arbejder med mange gentagelser, både i delprocesserne, men
også ved at vende tilbage til afsluttede emner løbende og snakke
om, hvad der er blevet lært tidligere.
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Musik

ARBEJDSFORMER

Humørmåling fra morgenstunden, så eleverne har mulighed for
at udtrykke, hvordan de har det på dagen, og hvilket niveau de
arbejder ud fra. En fast struktur omkring dagens program som
beskrives og rettes til om morgenen/løbende, og opgavefordeling
mellem eleverne.
Der arbejdes ud fra rotation, opdeling i instrumentgrupper f.eks.
guitar og klaver. Eleven er med til at sætte egne mål, for hvad de
ønsker at udvikle igennem faget.
Vi gør brug af musikdokumentar, musikfilm, elevfremlæggelser,
opsætning af musikstykker med muligheden for at sætte eget præg
på de musikalske fremvisninger.

FYSISKE RAMMER

Vi råder over et stort musiklokale med tilhørende lydstudie.
Der er adgang til rolige omgivelser for at kunne fordybe sig i et
instrument eller en musikfremlæggelse. Det kan f.eks. være et stille
rum, eller at sidde på arealerne uden for musiklokalet.
Musiklokalet er kørestolsegnet og med god plads.
Der vil i perioder forekomme høj lyd, især under sammenspil.

TIDSFORBRUG

Faget tilbydes 2 dage om ugen.

MATERIALER

Adgang til guitar, ukulele, bas, klaver, keyboard og
rytmeinstrumenter.
Der er her mulighed for at låne guitar og ukulele med hjem til at
øve på. Lokalet er desuden udstyret med lydstudie, computere og
storskærm.

TEGN PÅ LÆRING

Vi evaluerer løbende nærmeste udviklingszone gennem dialog
med den enkelte elev, og sætter nye mål for eleven generelt og
undervisningen generelt. Vi dokumenterer dette løbende i den
enkelte elevs uddannelsesplan.
Musik er et målbart fag, hvor man tydeligt mærker sine fremskridt,
og tilsvarende mangel på fokus.
Som afslutning på et emne bruger vi ofte en quiz i forskellig form
om emnet, som skal lodde dybden af forståelsen. Vi vender løbende
tilbage til afsluttede emner, for at holde fast i det lærte.
Faget benytter OCN for synliggørelse af elevkompetencer.

EVALUERING

På individuelt plan evalueres der løbende, om faget er det rette i
forhold til personlig udvikling og motivation for den enkelte elev.
Der evalueres løbende i delprocesserne om hvad der skal optimeres,
og derudover evalueres fagets indhold og relevans årligt i dialog
med ledelse og UU.
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AVU dansk

FAGLIGE MÅL

Faget tilbydes til de elever, som ønsker at gå op til en AVU eksamen
på niveau-G.
Det primære fokus ligger – altså på at komme til prøve og bestå
med henblik på at få adgang til evt. videre uddannelse. Der kan
også være sekundære fokuspunkter, men faget er ikke umiddelbart
målrettet elever som kun ønsker at holde et fagligt niveau ved lige.

DET PÆDAGOGISK
INDHOLD

Der arbejdes primært med individuelle opgaver, da elevernes
forudsætninger er forskellige. Der arbejdes med at styrke elevernes
faglige selvtillid og selvværd, og de narrativer, som evt. står i vejen
for dem i forhold til at udvikle netop faglig selvtillid og selvværd.
Der arbejdes hovedsageligt med direkte læreprocesser i faget, der
er forskellige færdigheder og kompetencer, som eleverne skal tilegne
sig, dog ligger der nogle kommunikative indirekte læreprocesser,
som også vil og kan bruges i forhold til en prøve, men også videre i
livet og i forhold til egen læring og kommunikativ opmærksomhed.
Der arbejdes med de faglige elementer, som eleverne kan komme til
prøve i:
•
•
•

Skriftlig fremstilling
Mundtlig dansk
Sproglig prøve

Eleven screenes evt. for ordblindhed og undervises i kompenserende
strategier og teknologiske læse-/skriveværktøjer som må anvendes
til prøve.
DEN PÆDAGOGISKE
METODE

Da fagets fokus er målorienteret, vil der blive arbejdet meget
procesorienteret med henblik på det endelige mål – at gå til
prøve og bestå med bedst mulig karakter. Som beskrevet i det
pædagogiske indhold er der øget fokus på det individuelle, samt vil
være meget fokus på at opbygge en faglig og personlig selvtillid ved
at arbejde med det faglige selvværd, på baggrund af den proces og
udvikling, som eleven hele tiden vil opleve og have fokus på.
Der arbejdes med meningsfyldt undervisning og læring.
Vi prioriterer, at opgaverne giver mening for eleven, så der opnås
større ejerskab og på sigt også en indre faglig motivation.
Gennem fortrolighed med opgaverne opnås en større tryghed,
hvilket styrker fokus på egen faglige og personlige udvikling.

ARBEJDSFORMER

Arbejdsformerne tager udgangspunkt i den enkelte. Der søges en
synergi og en dynamik, som flere elever på holdet vil kunne nyde
godt af i form af de forskellige arbejdsformer- og opgaver. Dog er
det vigtigt at pointere, at undervisningen først og fremmest tager
udgangspunkt i den enkeltes niveau og ønsker for faget.
Vi arbejder efter at man på CSU/STU er en del af et fællesskab,
og der vil selvfølgelig også være dette fokus, når vi er sammen i
undervisningsrummet.
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AVU dansk

FYSISKE RAMMER

I lokalet er der mulighed for plads til den enkelte, og gode forhold
med hensyn til plads, lys og udluftning, som er vigtigt, når eleverne
skal være her længere tid ad gangen.
I den nuværende ramme er der ikke tilgængelighed for
kørerstolsbrugere, men ønskes faget af en kørestolsbruger, så flyttes
undervisningen til egnede og tilgængelige lokaler.
Undervisningen kan også delvist eller i perioder tilbydes online.

TIDSFORBRUG

Faget tilbydes 2 dage om ugen.

MATERIALER

Der bruges en del tid på at arbejde med tidligere prøveoplæg.
Dette gøres både for at eleven bliver bekendt med opgaven, men
også for at skabe tryghed ved genkendeligheden. Der findes
prøveforberedende materiale, som dog ikke er det samme, som den
eleven stilles overfor til selve prøven, derfor er det vigtigt, at de
har et stort kendskab og tryghed, når de skal op til prøven. Herved
kan de forhåbentligt rette deres fokus på det rent faglige og ikke på
selve formen eller udformningen af den type opgave de skal op i.
Derudover arbejdes der med forskelligt passende materiale i form af
analysearbejde, tekster og læringsportaler.
Der arbejdes med multimodal pædagogik i undervisningen.

TEGN PÅ LÆRING

Eleverne prøver de forskellige discipliner, de har mulighed for at gå
til prøve i. På baggrund af disse fastlægges den enkeltes nuværende
niveau. Eleven fastsætter selv, så vidt det er muligt, målene for at
være på holdet. Der startes med at sætte et slutmål, men dette
opdeles derefter i delmål for de næste måneder.
I forhold til at der hele tiden arbejdes med processen, og der vil
bruges forskellige prøveoplæg, så vil der være et klart billede af
elevens progression.

EVALUERING

Faget vil bl.a. kunne evalueres i hvordan eleverne klarer sig i den
afsluttede prøve, og hvor mange der kommer til prøve. Relevansen
af faget på STU i forhold til den aktuelle elevgruppe evalueres årligt i
dialog med ledelse og UU.
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AVU matematik

FAGLIGE MÅL

Faget tilbydes til de elever, som ønsker at gå op til en AVU eksamen
på niveau-G.
Det er her det primære fokus ligger – altså på at komme til prøve
og bestå med henblik på at få adgang til evt. videre uddannelse.
Der kan åbenlyst også være sekundære fokuspunkter, men faget er
ikke umiddelbart målrettet elever som kun ønsker at holde et fagligt
niveau ved lige.

DET PÆDAGOGISK
INDHOLD

Der arbejdes primært med individuelle opgaver, da elevernes
forudsætninger er forskellige. Der arbejdes med at styrke elevernes
faglige selvtillid og selvværd, og de narrativer, som evt. står i vejen
for dem i forhold til at udvikle netop faglig selvtillid og selvværd.
Der arbejdes hovedsageligt med direkte læreprocesser i faget, der
er forskellige færdigheder og kompetencer, som eleverne skal tilegne
sig, dog ligger der nogle kommunikative indirekte læreprocesser,
som også vil og kan bruges i forhold til en prøve, men også videre i
livet og i forhold til egen læring og kommunikativ opmærksomhed.
Der arbejdes med de faglige elementer, som de studerende kan
komme til prøve i:
•
•
•

Skriftlig fremstilling
Mundtlig matematik
Prøve med og uden hjælpemidler

Eleven screenes evt. for talblindhed og undervises i kompenserende
strategier og teknologiske læse-/skriveværktøjer som skal anvendes
til prøve.
DEN PÆDAGOGISKE
METODE

Da fagets fokus er så målorienteret, vil der blive arbejdet meget
procesorienteret med henblik på det endelige mål – at gå til prøve
og bestå med bedst mulig karakter. Som beskrevet i pædagogiske
indhold er der meget fokus på det individuelle, og der vil være
meget fokus på at opbygge en faglig og personlig selvtillid ved at
arbejde med det faglige selvværd, på baggrund af den proces og
udvikling, som den studerende hele tiden vil opleve og have fokus
på.
Der arbejdes med meningsfyldt undervisning og læring. Det
prioriteres, at opgaverne giver mening for den studerende, så der
opnås større ejerskab og på sigt også en indre faglig motivation
Gennem fortrolighed med opgaverne opnås en større tryghed,
hvilket styrker fokus på egen faglige og personlige udvikling.

ARBEJDSFORMER

Arbejdsformerne tager udgangspunkt i den enkelte. Det søges så
vidt muligt at skabe en synergi og en dynamik, som flere elever på
holdet vil kunne nyde godt af i form af de forskellige arbejdsformerog opgaver. Dog er det vigtigt at pointere, at undervisningen først
og fremmest tager udgangspunkt i den enkeltes niveau og ønsker
for faget.
Vi arbejder dog altid meget efter at man på CSU/STU er en del af et
fællesskab, og der vil selvfølgelig også være dette fokus, når vi er
sammen i undervisningsrummet.
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AVU matematik

FYSISKE RAMMER

I lokalet er der mulighed for plads til den enkelte, og der er gode
forhold med hensyn til plads, lys og udluftning, som er vigtigt, når
de studerende skal være her længere tid ad gangen.
I den nuværende ramme er der ikke tilgængelighed for
kørerstolsbrugere, men ønskes faget af en kørestolsbruger, så flyttes
undervisningen til egnede og tilgængelige lokaler.
Undervisningen kan også delvist eller i perioder tilbydes online.

TIDSFORBRUG

Faget tilbydes 2 dage om ugen.

MATERIALER

Der bruges et AVU-kompendium fra VUC-Århus, hvor alle emner
gennemgås på en enkel og pædagogisk måde, der også tager
hensyn til den enkeltes tidligere manglende kompetencer. Der
bruges også en del tid på at arbejde med tidligere prøveoplæg.
Dette gøres både for at eleven bliver bekendt med opgaven, men
også for at skabe tryghed ved genkendeligheden.
Derudover arbejdes der med forskelligt passende materiale som fx
”Matematikfessor”.

TEGN PÅ LÆRING

Eleverne prøver de forskellige discipliner, de har mulighed for at gå
til prøve i. På baggrund af disse fastlægges den enkeltes nuværende
niveau. Den studerende fastsætter selv, så vidt det er muligt,
målene for at være på holdet. Der startes med at sætte et endemål,
men dette opdeles derefter i delmål for de næste måneder.
I forhold til at der hele tiden arbejdes med processen, og der vil
bruges forskellige prøveoplæg, så vil der være et klart billede af
elevens progression.

EVALUERING

Faget vil bl.a. kunne evalueres i hvordan eleverne klarer sig i den
afsluttede prøve, og hvor mange der kommer til prøve. Relevansen
af faget på STU i forhold til den aktuelle elevgruppe evalueres årligt i
dialog med ledelse og UU.
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Værksted

FAGLIGE MÅL

Der arbejdes med individuelle faglige mål for hver enkelt elev.
Nogle elever vil opnå viden som sætter dem i stand til at løse
mindre opgaver hjemme, andre elever vil opnå viden som de kan
bringe i spil i et fremtidigt job.

DET PÆDAGOGISK
INDHOLD

Eleverne lærer at arbejde med almindeligt håndværktøj, det
mest almindelige elektriske håndværktøj og de mest almindelige
materialer og metoder. Elever, som har de kognitive forudsætninger
for det, vil desuden lære at arbejde med enkelte stationære
maskiner.
Eleven lærer gennem praktisk metodelære at forstå og anvende
relevante arbejdsmetoder som f.eks. bearbejdning af træ og metal,
limning, malearbejde, sammenføjning, montering mv.
Almen matematik, regning og dansk inddrages løbende i
undervisningen. Konkret arbejdes der med måleteknikker
og nøjagtighed ift. fremstilling af produkter, beregning af
materialeforbrug, læsning af brugsanvisninger mv.
Arbejdsmiljø er en vigtig del af undervisningen på værkstedet.
Eleverne undervises i korrekt brug af personlige værnemidler,
udsugning ved brug af maskiner og ergonomisk rigtige løfte- og
arbejdsstillinger.

DEN PÆDAGOGISKE
METODE

Fagligt er undervisningen både proces- og produktorienteret.
Der arbejdes med læring af håndværks- og arbejdsmiljø ift.
hensigtsmæssige arbejdsprocesser og med opnåelse af produkter af
en vis kvalitet.
Socialt og personligt er undervisningen primært procesorienteret.
Der arbejdes med deltagelse, motivation, samarbejdsevner,
fremmøde, overholdelse af aftaler, personlige behov for pauser,
elevens evne til at tilpasse sig dagsstrukturen på værkstedet mv.
Den pædagogiske metode har primært en kognitiv og
neuropædagogisk tilgang, hvor der i stor udstrækning tages hensyn
til den enkeltes kognitive formåen, hjernemæssige udvikling og
psykiske konstitution.
Der inddrages desuden elementer fra pædagogiske tilgange f.eks.
nærmeste udviklingszone, legitim perifer deltagelse, learning by
doing, sidemandsoplæring og de mange intelligenser

ARBEJDSFORMER

Undervisningen organiseres primært som gruppeundervisning med
fokus på løsning af fælles opgaver. Indimellem vil der også være
mulighed for at eleverne udfører mindre opgaver, som har deres
personlige interesse.
Der arbejdes med mundtlig, skriftlig og visuel instruktion.
Underviseren viser desuden udførelsen af konkrete opgaver og brug
af metoder. Undervisningen forgår i dialog med eleverne, som kan
byde ind med løsningsforslag som afprøves i praksis.
Eleverne deltager i indkøb af materialer, og vil i den forbindelse
komme til at besøge trælast, byggemarkeder, savværker,
smedeværksteder, en gros virksomheder mv., ligesom der vil blive
foretaget indkøb via nethandel.
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Værksted

FYSISKE RAMMER

Skolens værksted kan tilbyde adgang for kørestolsbrugere idet der
kan indrettes arbejdsstationer i forskellige højder. Kørestolsbrugere
vil dog ikke kunne betjene alle stationære maskiner.
Undervisningen forgår både indendørs og udendørs. Der udleveres
arbejdstøj og sikkerhedsfodtøj, som eleverne forventes at anvende.
Der vil indimellem være støj på værkstedet pga. brug af maskiner.
Der vil desuden kunne forekomme støv og lugte i det omfang
arbejdsmiljølovgivningen tillader.

TIDSFORBRUG

Faget tilbydes 2 dage om ugen.

MATERIALER

Der arbejdes med relevante materialer så som træ, metal, lim,
maling, beslag, søm, skruer mv.

TEGN PÅ LÆRING

Eleven kan fagligt:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vælge mellem konkrete værktøjer som de præsenteres for til en
specifik opgave.
Finde relevante værktøjer eller materialer frem, når underviser
kalder dem ved deres korrekte navn.
Selvstændigt finde relevante værktøjer eller materialer frem til at
løse en specifik opgave.
Foreslå anvendelse af værktøjer og materialer på en utraditionel
og kreativ eller original måde.
Bidrage med løsningsforslag ift. løsning af et konkret problem.
Selvstændigt løse en konkret opgave vha. en tegning, et billede
eller en mundtlig instruktion.
Bruger på opfordring korrekte værnemidler.
Bruger uden opfordring korrekte værnemidler.

Undervisningen justeres løbende ift. den enkelte elevs viden om
brug af værktøjer og materialer. Dette sker i dialog med eleven. Ved
du hvilken hammer du skal bruge til denne opgave? – osv.
Eleven kan personligt og socialt:
• Iagttage arbejdsprocesser på værkstedet og over tid få lyst til at
deltage.
• Samarbejde med andre omkring løsningen af en opgave.
• Bede om hjælp når der er behov for det.
• Vente på tur, så en arbejdsopgave løses mest hensigtsmæssigt.
• Lade andre komme til, også selv om de evt. er langsommere til
at løse en konkret opgave.
Faget benytter OCN for synliggørelse af elevkompetencer.
EVALUERING

Fagets indhold og relevans evalueres løbende og mindst én
gang årligt. Med eleverne evalueres der mundtligt, med brug af
understøttende billedmateriale. Billedmaterialet har til formål at
understøtte elevernes hukommelse ift. de opgaver de har været med
til at udføre.
Faget evalueres årligt i dialog med ledelse og UU.
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Kunst

FAGLIGE MÅL

Målet for kunst er at give eleven indblik i kunst som udtryksform,
samt at eleven får muligheden for at arbejde med kunst igennem
æstetiske læreprocesser.
På kunstlinjen arbejdes blandt andet inden for disse områder:
•
•
•
•
•
•
•

Kunstteori
Kunsthistorie
Plane billeder
Keramik
Collage
Garn strik/hækle
Naturmaterialer

Eleverne har mulighed for selv at komme med ideer og emner de
ønsker at fordybe sig i – dette har medvirket til ture ud af huset. Der
sigtes mod at eleverne får ejerskab over de fremstillede produkter
der arbejdes med, og der lægges stor vægt på muligheden i at
berøre så mange forskellige kunstarter som muligt.
DET PÆDAGOGISK
INDHOLD

Det tilstræbes at eleverne lærer at være en del af et større
kunstnerisk fællesskab og at have en plads i en produktion. Det
tilstræbes også, at eleverne lærer at udvælge og fordybe sig i eget
værk og egen proces.

DEN PÆDAGOGISKE
METODE

Der arbejdes ud fra teorier om mesterlære, Learning by Doing,
Flowteori, og stilladsering i forhold til zonen for nærmeste udvikling.
Der lægges vægt på både processen og produktet. Ved at have
succes i mange delprocesser rykker eleven hele tiden grænsen for
næste udviklingszone og oplever at ”vokse med opgaven”, med øget
selvværd og troen på sig selv.
Vi arbejder ud fra en anerkendende og samtalebaseret pædagogik,
igen ud fra elevens niveau og øvrige deltager-forudsætninger.
Vi arbejder med mange gentagelser, både i delprocesserne, men
også ved at vende tilbage til afsluttede emner løbende og snakke
om, hvad der er blevet lært tidligere.

ARBEJDSFORMER

Vi sidder rundt om bordet i fællesskab og arbejder med de projekter,
vi er i gang med. Hvis der er brug for det, kan man fordele sig i to
lokaler, eller ude i den tilstødende atriumgård.

FYSISKE RAMMER

Vi råder over et stort kunstlokale med tilhørende keramiklokale med
brændingsovne.
Der er adgang til rolige omgivelser for at kunne fordybe sig i eget
projekt. Det kan f.eks. være et stille rum, eller ved at sidde på
arealerne uden for kunstlokalet eller i atriumgården
Kunstlokalet er kørestolsegnet og med god plads.
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Kunst

TIDSFORBRUG

Faget tilbydes 2 dage om ugen.

MATERIALER

Lærreder og maling, sten, ler, glas, papir, pap, skrot, træ, stof og
garn. Materialer fra naturen og vores omgivelser.

TEGN PÅ LÆRING

Kunst er et målbart fag, hvor man tydeligt mærker sine fremskridt,
og tilsvarende mangel på fokus.
Faget benytter OCN for synliggørelse af elevkompetencer.

EVALUERING

På individuelt plan evalueres der løbende om faget er det rette i
forhold til personlig udvikling for den enkelte elev.
Blandt underviserne evalueres der løbende i delprocesserne om,
hvad der skal optimeres internt
Fagets indhold og relevans evalueres årligt i dialog med ledelse og
UU.
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Idræt

FAGLIGE MÅL

I idræt er det målene at eleven:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DET PÆDAGOGISK
INDHOLD

Udvikler kropslige, idrætslige, sociale og personlige
kompetencer og relationer.
Opnår kendskab til en alsidig idrætskultur
Får erfaring med og kendskab til sundhed samt fysisk og
psykisk trivsel
Får mulighed for at opleve glæde ved og lyst til at udøve idræt
gennem alsidig idrætspraksis
Opnår kendskab til personlig hygiejne
Får muligheden for at udvikle forudsætninger for at tage ansvar
for sig selv og indgå i et forpligtende fællesskab
Får mulighed for at opnå indsigt i og få erfaringer med vilkår for
sundhed og kropskultur
Understøttes i udvikling af glæden ved fysisk aktivitet
Stifter bekendtskab med mulige fritidsaktiviteter
Lærer om motion og bevægelse i forskellige kontekster
Får kendskab til natur- og friluftsliv
Kan få mulighed for at deltage i idrætslige arrangementer
Kommer ”ud af huset” og får oplevelser af idrætsmæssig
karakter

I idræt er der fokus på samarbejde, holdånd, gruppedynamik og
individuelle mål og forudsætninger. Der opstår en afhængighed af
hinanden ved fx holdsportsaktiviteter, hvilket er med til at styrke og
udvikle samhørighed og sociale kompetencer.
Der er genkendelighed i strukturen og tydelig rollefordeling samt
elevinddragelse ud fra interesse.

DEN PÆDAGOGISKE METODE Der arbejdes ud fra følgende begreber:
Learning by doing - eleverne får mulighed for at afprøve diverse
idrætsdiscipliner uden at have nogle forudgående forudsætninger.
Procesorienteret undervisning - eleverne er i dialog med
underviserne og hinanden omkring deres egen udvikling og lærer
at se deres udvikling af kompetencer ift. deres eget udgangspunkt,
hvilket kan fordre at eleven måler effekten af egen udvikling i
henhold til egne kompetencer og ikke andres. Dette sker med et
fokus på at udvikle et øget selvværd samt selvtillid.
Zonen for nærmeste udvikling - der tages udgangspunkt i elevens
aktuelle udvikling, det eleven kan allerede og det højere niveau af
mulig udvikling, som eleven kan lære at mestre med hjælp.
Perifer legitim deltagelse - læringen ses også som en social
praksis, hvor eleven har mulighed for at befinde sig i periferien af
praksisfællesskabet som legitim, perifer deltager. De elever, der
befinder sig i periferien påtager sig lettere opgaver i opstartsfasen
eller indtil de finder større tryghed i praksisfællesskabet. Læringen
sker i bevægelsen fra den perifere deltagelse til den fulde
deltagelse. Ligeledes muliggør elevens perifere deltagelse, at de
mere erfarne elever øver sig i kompetencer omhandlende forståelse
og rummelighed og indsigt i forskellighed af kompetencer.
Det handler om inklusion, om arbejdet med de sociale og materielle
strukturer med det formål at sikre progression i elevernes
deltagelsesmuligheder og dermed deres forudsætninger for faglig
og social udvikling.
Mesterlæreprincippet - personkoncentreret mesterlæreprincip anvendes i forbindelse med introduktion til tekniske øvelser.
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Idræt

ARBEJDSFORMER

Undervisningen organiseres ud fra følgende begreber:
•
Holdundervisning.
•
Individuel undervisning.
•
Makkerpar.
•
Grupper.
Alt efter emne/fagligt indhold tilrettelægges undervisningen
således, at eleverne opnår berøring med forskellige arbejdsformer.
Der tages højde for samt hensyn til den individuelle kompetence og
formåen, hvorfor undervisningen ikke kan være en konstant men
må ses i et dynamisk perspektiv.
Desuden arbejdes der på idræt med instruktion, samtale/dialog,
eksperimenter og undersøgelser.
Der vil være fokus på:
• Aktiv fysisk udfoldelse i forskellige og differentierede
konstellationer samt hygiejne med instruktion og
eksperimenterende tilgang.
• Skriftlighed og mundtlige fremlæggelser inden for fagets
umiddelbare emner.
• Ture ud af huset med mulighed for at anvende tillærte
kompetencer og/eller udvikle nye i idrætsfagets perspektiv men
også i social og relationel kontekst.
• Samtale-/dialogbaseret undervisning vedr. teoretiske emner
som anatomi, bevægelseslære m.m.

FYSISKE RAMMER

På CSU Slagelse, er følgende faciliteter tilgængelige:
•
•
•
•
•
•
•

Gymnastiksal (inkl. omklædnings-/baderum)
Atletikstadion
Fitnesslokale
Multibane
Kunststofbane
Alment klasselokale med storskærm og internet
Div. idrætsmæssige redskaber til udfoldelse inden for bl.a.
kropsbasis, motorik, løb, spring og kast, redskabsaktiviteter,
boldbasis m.m.

Desuden anvendes naturen - omkringliggende skove, strande/
havne, udendørs fitnessarealer, shelterpladser m.m.
TIDSFORBRUG

Faget tilbydes 2 dage om ugen.

MATERIALER

I undervisningen anvendes div. idrætsredskaber i forbindelse med
fysisk aktivitet. Desuden anvendes computere i forbindelse med
informationssøgning til understøttelse af skriftlig fremstilling/
fremlæggelser, tv/film materialer, skriftlige materialer eksempelvis
e-reolen samt fra CFU.

TEGN PÅ LÆRING

Tegn på læring ses i forbindelse med elevens mestring af faget ud
fra fagets indhold og/eller formål.

EVALUERING

Evaluering af undervisningen samt udbytte heraf foregår løbende
i samspil med eleverne. Der anvendes bl.a. sokratisk dialog ved
mundtlig gennemgang.
Vi anvender også OCN som valideringsværktøj.
Fagets relevans på STU evalueres årligt i dialog med ledelse og UU
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E-Sport og digital produktion

FAGLIGE MÅL

Formålet med e-fag er at give kompetencer inden for strategi og
planlægning, personlig udvikling, kommunikation og ledelse samt
udvikling af digitale kompetencer indenfor bl.a. grafik, kodning og
programmering.
Ved at deltage i de moduler, der hører ind under ”e-fag”, udvikles
der kompetencer, som er brugbare rettet mod arbejdsmarked og
uddannelse
Det tilstræbes at eleven opnår kompetencer til selvstændigt at
kunne deltage i kortere eller længere digitale praktikforløb.
Fagets mål er også at opnå personlige sociale og faglige
kompetencer i fritidslivet.

DET PÆDAGOGISK
INDHOLD

Faget vil bestå af en praktisk og teoretisk del.
Praktisk og teoretisk uddannelse i e-sport foregår i samarbejde med
Sørby Esports Center i Slagelse. Der er lavet en separat årsplan for
e-sport som er tilgængelig på CSU-Slagelses hjemmeside.
I den praktiske del udvkler eleven sin viden om spil og praktiske
spilfærdigheder.
Desuden vil der indgå undervisning i vedligehold af computere og
orientering i forhold itl hardware og systemer.
Den teoretiske del består af læring indenfor fx grafisk arbejde,
videoredigering samt holdsamarbejde, taktisk tænkning,
problemløsning, kommunikation.
Faget kobler læring og færdigheder i forhold til at andre miljøer og
arbejdsmarkedet.
Målsætning for udvikling af personlige kompetencer:
• Håndtering af temperament.
• Modtage/give konstruktiv kritik.
• Håndtering af stress, nederlag og sejre.
• Tage ansvar/fungere som holdleder på skift.
• Fysisk træning.
• Mental vedholdenhed.
• Viden om kost og søvn.
• Oprydning/rengøring/klargøring.
• Samarbejde og organisering.
• Effektiv kommunikation.
• Lederens beføjelser.
• Digital takt og tone.
Desuden får eleven kompetencer i fx. Adobe programpakken,
WordPress og lignende programmer samt kendskab til kodning og
programmering.
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E-Sport og digtal produktion

DEN PÆDAGOGISKE
METODE

En tydelig og bevidst differentiering omkring hver enkelt elev, så
eleven føler sig tryg, imødekommet og hjulpet ud fra det niveau
eleven befinder sig på.
Der arbejdes ud fra teorier om Mesterlære, Learning by doing, Flow,
Nærmeste udviklingszone samt perifer legitim deltagelse.
Hjælp til selvhjælp ift. mere selvstændighed og fremtidig
problemløsning.
Der lægges vægt på processen frem for produktet, ved at have
succes i en masse delprocesser rykker eleven hele tiden grænsen for
næste udviklingszone og oplever at ”vokse med opgaven”, får øget
selvværd og troen på sig selv.
Situationsbestemt undervisning og vejledning, som er en
situationsbestemt vurdering af elevens interesse og situation her og
nu. Der dukker udfordringer op som kræver flere overvejelser og
fejlsøgning, behov for mere viden og skaber ny motivationen til at
lære og søge efter en brugbar, logisk eller kreativ løsning.
I den situerede læring videregiver eleverne læring og struktur
til hinanden ud fra egne forudsætninger. I den legitime perifer
deltagelse har eleverne mulighed for at holde sig i udkanten
af praksisfællesskabet indtil de har afkodet hvad situationen
indebærer helt konkret ved deltagelse. Dette får mange elever til at
deltage mere over tid, end de oprindeligt ville have gjort. Generelt
stræber vi efter mest mulig deltagelse ud fra hvad eleven har af
kompetencer og kan rumme.

ARBEJDSFORMER

Der arbejdes individuelt og i teams.

FYSISKE RAMMER

E-fag foregår i et lokale indrettet med computere til e-sports
aktiviteter, Der er også mulighed for at arbejde i rolige omgivelser.
Besøg i eksterne e-sports klubber og events

TIDSFORBRUG

Der undervises 2 dage om ugen
Faget kan kombineres med studiefaget teknik- og
robotprogrammering

MATERIALER

•
•
•
•
•

TEGN PÅ LÆRING

Der benyttes OCN i forhold til opnåelse af formelle og uformelle
kompetencer.

EVALUERING

Fagets indhold og tilrettelæggelse evalueres løbende og elevens
udbytte af undervisningen evalueres halvårligt med udgangspunkt i
elevens UU plan.
Fagets relevans evalueres årligt i dialog med ledelse og UU.

Computere
Spil
Software til grafisk design og fotoredigering
Videosoftware
Software til hjemmesideredigering
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STUDIEFAG
Fagbeskrivelser

Fagbeskrivelser uddyber sammen med rammebeskrivelsen
for STU de faglige mål, pædagogisk indhold og metode,
fysiske rammer samt arbejdsform og evaluering.
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INDHOLDSFORTEGNELSE

Fagbeskrivelse
Studiefag
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Almen dansk

45

Fra jord til bord

47

Historie

49

Instrumentlære

51

Psykoedukation

52

Kreativt værksted

54

Kreativt håndværk

56

E-smiley

58

Friluftsliv

60

Bevægelse og fitness

62

Engelsk

63

Walk and talk

64

Teknik- og robotprogrammering
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Almen dansk

FAGLIGE MÅL

Faget udbydes til elever, som enten skal holde et fagligt niveau ved
lige, eller blive mere sikre og eller udvide deres faglige fundament.
Målet er således ikke at komme op til en prøve, men at arbejde med
et eller flere områder inden for danskfaget – og muligvis senere
komme til en prøve i dansk.
Der kan således arbejdes med:
•
•
•
•
•

DET PÆDAGOGISK
INDHOLD

Læsning
Skriftlig fremstilling
Stavning
Grammatik
Mundtlig dansk

Der tages udgangspunkt i den enkelte. For langt de fleste, som
vælger dansk vil det fælles være, at de enten ikke er fagligt stærke,
eller at de skal arbejde sig op, og muligvis på sigt vælge dansk som
interessefag, hvor fokuspunktet vil være at gå til prøve i dansk.
Der vil derfor arbejdes med elevernes selvtillid og selvværd, som
en del af det pædagogiske indhold, da det vil være en naturlig
forudsætning i forhold til den studerendes udvikling. Det handler om
at få bygget op, der hvor de ikke føler sig sikre.
Der arbejdes hovedsageligt med direkte læreprocesser i faget. Der
er forskellige færdigheder og kompetencer, som eleverne skal tilegne
sig, dog ligger der nogle kommunikative indirekte læreprocesser, som
også vil og kan bruges i forhold til en prøve, men også videre i livet
og i forhold til egen læring og kommunikativ opmærksomhed.

DEN PÆDAGOGISKE
METODE

Da eleverne er på vidt forskellige faglige niveauer, vil der
hovedsageligt være tale om niveauopdelt undervisning. Derudover
vil eleverne som udgangspunkt ikke arbejde med det samme stof og
pensum. Der kan også undervises differentieret i samme emne, men
selvfølgelig kun ved behov.
Det er visionen, at eleverne i videst muligt omfang selv er med til at
fastsætte en faglig målsætning, og herigennem også være med til at
fastlægge materiale og form. Det er således også ønsket, at eleverne
kommer til at arbejde procesorienteret, således at der er fokus på de
små fremskridt de tager. Der vil blive arbejdet med en synliggørelse
af denne proces.
Det er vigtigt med en synliggørelse af fremskridt, så OCN og
lignende benyttes. Dette vil også blive brugt som motivation, først og
fremmest som en ydre motivation, men også som en indre i forhold
til den proces, som den studerende selv skal føle et ejerskab til.
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Almen dansk

ARBEJDSFORMER

Som udgangspunkt vil eleverne arbejde med deres eget stof. Men
hvor der er mulighed for det, vil der også være fælles undervisning.
Da fællesskabet kan være en enorm styrke, hvis man føler sig alene,
så vil der også blive arbejdet i par eller mindre fællesskaber, ikke
nødvendigvis om den samme opgave, men mere om at vi er fælles
om noget, hvilket antages at skabe en langt større trivsel, der vil
være katalysator for den enkeltes udvikling

FYSISKE RAMMER

Undervisningen foregår i lokale, hvor der er et elektronisk board og
plads til 10 studerende. Der er adgang for kørestolsbrugere.

TIDSFORBRUG

Faget udbydes i 2-4 lektioner om ugen.

MATERIALER

Der kan blive arbejdet med:
•
•
•
•
•
•

TEGN PÅ LÆRING

Bøger og oplæsningsapps
Grammatikhæfter og lign.
Hæfter med stavetræning
Forskellige tekster
Forskellige medier
Danskportaler

Tegn på læring vil være vigtigt at italesætte og synliggøre for eleven.
Der vil i målsætningen også udarbejdes ”evaluering og tegn på
læring” sammen med eleven, så de bliver bevidste omkring, hvad der
skal arbejdes med og arbejdes efter.
Et tegn på læring kan oftest også afspejles i målenes kompleksitet.
Derudover kan der eksempelvis være forskellige tekster, som tages i
starten af et forløb, under og ved afslutningen af et forløb.
Det kan være lix- eller lettal som øges ved læsning.
Det kan være forforståelse ved forskellige genrer og
efterbearbejdesen af et forløb.
Før- og efterquiz
Der vil på sigt blive udarbejdet OCN, så eleven også kan få noget
håndgribeligt med sig og det kan blive mere synligt for dem, hvilke
faglige fremskridt de har gjort sig.

EVALUERING

Der evalueres løbende om faget bidrager i forhold til den faglige
udvikling for den enkelte elev på holdet.
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fra Jord til bord

FAGLIGE MÅL

Det faglige mål med faget ”Fra jord til bord” er at:
• At opnå viden om naturen i forhold til hvordan planter vokser,
bliver høstet og omsat til spiselige produkter.
• At opleve en proces fra start til slut – fra frø til plante til produkt
(fx tomatfrø til tomatplante til tomatketchup)
• At udvide begreber inden for det grønne område samt lære at
anvende korrekte redskaber/værktøj samt påklædning.
Vi søger at styrke elevernes motorik, læring og personlige udvikling,
når alle sanser bringes i spil og læring foregår i en naturlig
sammenhæng.
Fra jord til bord kan også være med til at bidrage til lysten til at
dyrke grønsager hjemme og opleve glæden ved noget, som gror.

DET PÆDAGOGISK
INDHOLD

Faget handler i høj grad om at bruge sine sanser, både med føle-,
smags- og lugtesansen.
At opnå en forståelse af en proces samt glæden ved naturen.

DEN PÆDAGOGISKE
METODE

Fra jord til bord er en unik ramme for pædagogisk arbejde med
dannelse af relationer.
Undervisningen tilpasses elevernes behov og formåen vha. zonen for
nærmeste udvikling, mesterlære og ”learning by doing”.
Eleverne har hver deres opgave i løbet af studiefaget. Eleverne
lærer, at når vi bidrager med hver vores evner i et team, så ender vi
ofte ud med et bedre resultat.
I Fra jord til bord handler det om glæden ved et fælles projekt og
se noget, som gror samt producere noget, som kan spises og evt.
sælges i vores butik.
En erfaringsbaseret og kropslig læring bliver en naturlig del af
undervisningen, når man er udendørs. Udendørs undervisning
fremmer desuden den situationsbestemte læring, som giver
underviseren mulighed for at gribe læringspotentialet i en konkret
opstået situation

ARBEJDSFORMER

Vi arbejder både i grupper og individuelt, ud fra instruktion og
samtale/dialog.
Alle får opgaver efter evner og lyst.
Vi kan have pludselige skift i programmet, da vi tilpasser os vejret.

FYSISKE RAMMER

Vi opholder os meget udendørs og i drivhuset.
Undervisningen tilrettelægges efter elevernes behov, motoriske
formåen og fysiske begrænsning (som eks. behov for kørestol).

TIDSFORBRUG

Fra jord til bord har 2 lektioner, én gang om ugen.

MATERIALER

Vi bruger planter, plantekasser, vandkander, forskellige
haveredskaber, jord, frø.

TEGN PÅ LÆRING

Faget benytter OCN for synliggørelse af elevkompetencer.
Vi justerer undervisningen i faget efter elevernes interesser og
niveau.
Vi dokumenterer processer ved at tage billeder og lave sedler, når et
projekt er afsluttet.
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fra Jord til bord

EVALUERING

Fagets indhold og relevans evalueres i dialog mellem underviser og
elever.
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Historie

FAGLIGE MÅL

Målet for studiefaget historie er at eleverne får en bred viden og
forståelse for Danmarks- og verdenshistorien samt vigtige historiske
begivenheder set i et bredere perspektiv.

DET PÆDAGOGISK
INDHOLD

Det pædagogiske indhold vil omhandle både Danmarkshistorien,
samt vigtige historiske begivenheder og epoker rundt omkring i
verden.
I undervisningen lægges der samtidig op til, at eleven kan fordybe
sig i et selvvalgt historisk emne, hvor eleven er med til at sætte egne
mål for, hvad de ønsker at opnå igennem faget.
I undervisningen benyttes dokumentarer, historiske film og videoklip
fra fx YouTube, til at understøtte elevens læring og søgen efter viden.

DEN PÆDAGOGISKE
METODE

Der er en tydelig og bevidst differentiering omkring hver enkelt elev,
så eleven føler sig tryg, imødekommet og hjulpet ud fra det niveau
eleven befinder sig på. Dette kommer til udtryk gennem dialogen
mellem lærer og elev, og i ”Zonen for nærmeste udvikling”, med
henblik på at eleven får udviklet sin evne til at søge viden på nettet,
og fremlægge et historisk emne i fx en PowerPoint præsentation for
holdet.
I undervisningen lægges vægt på processen frem for produktet. Ved
at have succes i en række delprocesser rykker eleven ved grænsen
for næste udviklingstrin og eleven vil opleve at ”vokse med opgaven”.
Eleven får øget selvværd og tro på sig selv.
Vi arbejder ud fra en anerkendende og samtalebaseret pædagogik
ud fra elevens niveau og behov med mange gentagelser, både i
delprocesserne, men også ved at vende tilbage til afsluttede emner
løbende og snakke om, hvad der er blevet lært tidligere.
Elevens tilgang til faget kan betragtes ud fra opfattelsen om legitim
perifer deltagelse. Eleven har i starten fx mulighed for distanceret
deltagelse i forhold til sit engagement og motivation og faglige
niveau.
Der er endvidere fokus på samarbejde med andre elever fra holdet,
gennem grubbearbejde og ved fremlæggelser.

ARBEJDSFORMER

Undervisningen har en fast struktur, med mulighed for at fordybe sig
i rolige omgivelser i forhold til den valgte opgave.
Der er både lærerstyret tavle undervisning fx ved gennemgang af
historiske emner, gruppearbejde samt selvstændigt og individuelt
arbejde i det eleven selv vælger at fordybe sig i via internettet.

FYSISKE RAMMER

Der er adgang til rolige omgivelser for at kunne fordybe sig i et emne
eller en fremlæggelse. Det kan fx være et stille rum, eller at sidde
uden for undervisningslokalet. Undervisningens fysiske forhold er
kørestolsegnet og med god plads.

TIDSFORBRUG

Der er skemalagt 2 lektioner om ugen.
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MATERIALER

Der er adgang til computer, bøger, papir, og skriveredskaber i
undervisningen
Der er her også mulighed for at låne en computer med hjem til at
arbejde på.

TEGN PÅ LÆRING

Vi evaluerer løbende elevens nærmeste udviklingszone gennem
dialog med den enkelte elev, og ud fra dette sætter nye mål for
eleven og undervisningen generelt.
Vi dokumenterer løbende i den enkelte elevs uddannelsesplan.
Historie er et målbart fag, hvor man tydeligt mærker sine fremskridt
omkring historisk viden.
Fra gang til gang opsamler vi viden fra de forhenværende
undervisningsgang, og genopfrisker det der eventuelt kunne være
gået tabt i processen.
Som afslutning på et emne benyttes ofte quizzer i forskellig form om
emnet, som skal lodde dybden af forståelsen for det indlærte.
Vi vender løbende tilbage til afsluttede emner, for at holde fast i det
lærte

EVALUERING

På individuelt plan evalueres der løbende om faget er det rette i
forhold til personlig udvikling og motivation for den enkelte elev.
Der evalueres løbende i delprocesserne, hvad der skal optimeres
og derudover evalueres fagets indhold og relevans i dialig mellem
underviser og elever.
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Instrumentlære

FAGLIGE MÅL

Målet for instrumentlære er at give eleven indblik i instrumenter så
som:
•
•
•
•
•

Vokal
Guitar
Bas
Ukulele
Klaver

I faget instrumentlære undervises der inden for disse områder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Musikteori
Musikhistorie
Hørelære
Rytmelære
Improvisationsteori
Musikalsk skabelse
Genrekendskab
Sammenspil
Individuel instrumentlære
Opførsel af musik / optræden

Der arbejdes hen mod at eleverne får kendskab til de musikalske
genrer der udvikles gennem tiden, og at der skabes en forståelse for
de forskellige instrumenter.
Eleverne har mulighed for selv at medvirke og komme med ideer og
emner de selv ønsker at fordybe sig
Der sigtes mod, at eleverne får ejerskab over de forskellige
instrumenter, der arbejdes med i undervisningen.
DET PÆDAGOGISK
INDHOLD

I instrumentlære er der mulighed for at fordybe sig i det valgte
instrument. Der er endvidere fokus på samarbejde med de andre på
holdet, når de enkelte instrumenter bruges i gruppesammenhæng.
Dette skaber en gensidig afhængighed og styrker elevens evne
til turtagning, at lytte til hinanden og give plads. Med dette opnår
vi en god gruppedynamik, plads til fordybelse og mulighed for
succesoplevelser

DEN PÆDAGOGISKE
METODE

Der er en tydelig og bevidst differentiering omkring hver enkelt elev,
så eleven føler sig tryg, imødekommet og hjulpet ud fra det niveau,
de er på.
Der arbejdes ud fra teorier om Mesterlære, ”Learning by Doing”,
Flowteori, ”Zonen for nærmeste udvikling” og ”stilladsering”.
Der lægges vægt på processen frem for produktet. Ved at have
succes i en masse delprocesser rykker eleven hele tiden grænsen for
næste udviklingszone og oplever at ”vokse med opgaven”, får øget
selvværd og troen på sig selv.
Vi arbejder ud fra en anerkendende og samtalebaseret pædagogik,
igen ud fra elevens niveau og behov.
Vi arbejder med mange gentagelser, både i delprocesserne, men
også ved at vende tilbage til afsluttede emner løbende og snakke om,
hvad der er blevet lært tidligere.
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ARBEJDSFORMER

En fast struktur, og mulighed for at sidde og fordybe sig i rolige
omgivelser i det valgte instrument.
Der arbejdes ud fra mesterlære, ZNU og learning by doing.
Eleven er med til at sætte egne mål for, hvad de ønsker at udvikle
igennem faget.
Vi gør brug af små videoklip fra fx YouTube, til at understøtte eleven i
læringen på det valgte instrument.

FYSISKE RAMMER

Adgang til rolige omgivelser for at kunne fordybe sig i et instrument
eller en musikfremlæggelse. Det kan f.eks. være et stille rum, eller at
sidde uden for.
Musiklokalet er kørestolsegnet og med god plads.
Der vil i perioder forekomme meget lyd, især under sammenspil.

TIDSFORBRUG

Der er skemalagt 2 lektioner

MATERIALER

Adgang til guitar, ukulele, bas, klaver, keyboard og
rytmeinstrumenter.
Der er her også mulighed for at låne guitar og ukulele med hjem til
at øve på.

TEGN PÅ LÆRING

Vi evaluerer løbende nærmeste udviklingszone gennem dialog med
den enkelte elev, og sætter nye mål for eleven og undervisningen
generelt. Vi dokumenterer dette løbende i den enkelte elevs
uddannelsesplan.
Musik er et målbart fag, hvor man tydeligt mærker sine fremskridt,
og tilsvarende mangel på fokus.

EVALUERING

På individuelt plan evalueres der løbende om faget er det rette i
forhold til personlig udvikling og motivation for den enkelte elev.
Der evalueres løbende i delprocesserne, hvad der skal optimeres
og derudover evalueres fagets indhold i dialog mellem undeviser og
elever.
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Psykoedukation

FAGLIGE MÅL

Målet er at styrke den enkelte i at blive opmærksom på sig selv
som et menneske, der skal respekteres og turde sige til og fra i de
forskellige situationer.
At lære om egne og andres grænser.
I faget psykoedukation beskæftiger vi os på holdet med egne tanker,
følelser og adfærd.

DET PÆDAGOGISK
INDHOLD

Faget er meget samtalebaseret, eleverne har mulighed for at åbne
sig omkring forskellige personlige problemstillinger.
Vi arbejder med den kognitive diamant, som er et redskab til at blive
bevidst om egen adfærd. Vi arbejder også med gruppeøvelse og egne
personlige historier.
Vi gennemgår forskellige diagnoser og ser programmer med
mennesker, der lever med disse udfordringer.

DEN PÆDAGOGISKE
METODE

Der er en tydelig og bevidst differentiering omkring hver enkelt elev,
så eleven føler sig tryg, imødekommet og hjulpet, ud fra det niveau
de er på.
Vi arbejder ud fra en anerkendende og samtalebaseret pædagogik,
igen ud fra elevens niveau og behov.
Vi arbejder med mange gentagelser, både i delprocesserne, men
også ved at vende tilbage til afsluttede emner løbende samt snakke
om, hvad der er blevet lært tidligere.
Eleverne kan i faget selv vælge, hvor meget de ønsker at inddrage
personlige problemstillinger i et åbent forum. Der arbejdes hen imod,
at eleverne evner at give taletid til hinanden, og at de kan inddrage
egne erfaringer til problemløsning.

ARBEJDSFORMER

En fast struktur omkring hvordan der tales i gruppen, og hvordan
man kan føre en samtale.
Eleverne bliver oplyst omkring hvordan tankerne kan påvirke følelser,
krop og adfærd, og der bliver både arbejdet kognitivt og metakognitivt i form af teknikker og øvelser.
Vi bruger dokumentarprogrammer og små videoklip, som omhandler
fx hjernen og forskellige diagnoser.
Der arbejdes også med skriftlige skemaer og fremlæggelser.

FYSISKE RAMMER

Adgang til rolige omgivelser i lokalet, og mulighed for at kunne
trække sig, hvis behovet er der.

TIDSFORBRUG

Der er skemalagt 2 lektioner om ugen.

MATERIALER

Adgang til computer, internet, storskærm og papir.

TEGN PÅ LÆRING

Vi evaluerer løbende gennem dialog med den enkelte elev, og
sætter nye mål for den enkelte elev og undervisningen generelt. Vi
dokumenterer dette løbende i den enkelte elevs uddannelsesplan.

EVALUERING

På individuelt plan evalueres der løbende, om faget er det rette i
forhold til personlig udvikling og motivation for den enkelte elev.
Der evalueres løbende i delprocesserne, hvad der skal optimeres og
derudover evalueres fagets indhold og relevans årligt i dialog med
ledelse og UU.

51

Kreativt værksted

FAGLIGE MÅL

Målet med faget er at eleverne får mulighed for at arbejde kreativt
med værkstedsarbejde på tværs af skolens værksteder. De vil få
mulighed for at kombinere elementer, materialer og metoder fra
flere forskellige fagområder, og for at udvikle håndværksmæssige
kompetencer til at designe, fremstille og vurdere produkter med
æstetisk, funktionel og kommunikativ værdi.
Faget skal styrke elevernes kreative, innovative og entreprenante
kompetencer. De skal lære at forstå samspillet mellem idé, tanke
og handling frem til et færdigt produkt. Eleverne skal desuden opnå
tillid til egne muligheder og opleve glæden ved at arbejde med
hænderne.

DET PÆDAGOGISK
INDHOLD

Konkret indeholder faget:
Materiale- og metodelære.
Læring om den kreative proces – fra idé til produkt.

DEN PÆDAGOGISKE
METODE

Undervisningen i faget er primært procesorienteret både på det
faglige og på det sociale og personlige plan.
Der kan eksperimenteres med materialer og processer.
Der arbejdes desuden med deltagelse, motivation, samarbejdsevner,
fremmøde, overholdelse af aftaler, personlige behov for pauser,
elevens evne til at tilpasse sig dagsstrukturen mv.
Den pædagogiske metode er primært en kognitiv / neuro
pædagogisk tilgang, hvor der i stor udstrækning tages hensyn til den
enkeltes kognitive formåen, hjernemæssige udvikling og psykiske
konstitution.
Der inddrages desuden elementer fra pædagogiske teorier om
næste udviklingszone, perifer legitim deltagelse, learning by doing,
sidemandsoplæring og de mange intelligenser.

ARBEJDSFORMER

Undervisningen er organiseret som klasseundervisning hvor eleverne
enten kan arbejde enkeltvis eller arbejde sammen om fælles
projekter.
Der kan indgå teoriundervisning, udflugter, indkøb af materialer mv.
i faget
Opgaverne løses i dialog med eleverne, som har stor indflydelse på
hvad der arbejdes med.

FYSISKE RAMMER

Skolens værksteder er egnede til kørestolsbrugere, og der kan
indrettes arbejdsstationer i passende højde og med relevante
hjælpemidler.
Undervisningen kan forgå både indendørs og udendørs. Der er
adgang til arbejdsbeklædning og personlige værnemidler i det
omfang der er behov for det.
Der vil indimellem blive brugt støjende værktøj i faget. Der
vil desuden kunne forekomme støv og lugte i det omfang
arbejdsmiljølovgivningen tillader.
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Kreativt værksted

TIDSFORBRUG

Faget udbydes i 2-4 lektioner om ugen

MATERIALER

Alle materialer kan anvendes.
• Genbrugsmaterialer
• Træ
• Metal
• Papir
• Tekstil
• Læder
• It udstyr
• Maling
• Etc.

TEGN PÅ LÆRING

Eleven kan fagligt
• Deltage i konkrete fremstillingsprocesser, og benytte forskellige
typer af værktøj.
• Bidrage med løsningsforslag ift. løsning af en konkret opgave.
• Selvstændigt finde relevante værktøjer eller materialer frem til at
løse en specifik opgave.
• Foreslå anvendelse af værktøjer og materialer på en utraditionel
og kreativ eller original måde.
• Selvstændigt designe, tegne og løse en konkret opgave.
Undervisningen justeres løbende ift. den enkelte elevs viden om
brug af værktøjer og materialer. Dette sker i dialog med eleven.
Eleven kan personligt og socialt
• Iagttage arbejdsprocesser på værkstedet og over tid få lyst til at
deltage.
• Samarbejde med andre omkring løsningen af en opgave.
• Bede om hjælp når der er behov for det.
• Vente på tur, så en arbejdsopgave løses mest hensigtsmæssigt.
• Lade andre komme til, også selv om de evt. er langsommere til
at løse en konkret opgave.
Faget benytter OCN for synliggørelse af elevkompetencer.

EVALUERING

Fagets indhold og relevans evalueres løbende i dialog mellem elever,
og undervisere.
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Kreativt håndværk

FAGLIGE MÅL

Målet for kunst er at give eleven indblik i kreativt håndværk, samt
at eleven får muligheden for at arbejde med håndværk igennem
æstetiske læreprocesser.
Faget tilbyder undervisning i kreativt håndværk, gennem plane
billeder, ler, garnarbejde o.a.

DET PÆDAGOGISK
INDHOLD

I faget er der fokus på individuelle mål og forudsætninger. Der
er genkendelighed i strukturen og tydelig rollefordeling samt
elevinddragelse ud fra interesser.

DEN PÆDAGOGISKE
METODE

Eleverne bliver mødt på det niveau, de er på, når de kommer.
Der arbejdes ud fra følgende begreber:
Learning by doing - som en praktisk orienteret undervisning med
udviklingen af handlekompetence for øje.
eleverne arbejder med forståelsen af egne evner, kompetencer
og udvikling ved at være i et dynamisk forløb omkring deres egne
målsætninger.
Procesorienteret undervisning - eleverne er i dialog med
underviserne og hinanden omkring deres egen udvikling og lærer
at se deres udvikling af kompetencer ift. deres eget udgangspunkt,
hvilket kan fordre at eleven måler effekten af egen udvikling i
henhold til egne kompetencer og ikke andres. Dette sker med et
fokus på at udvikle et øget selvværd samt selvtillid.
Zonen for nærmeste udvikling - der tages udgangspunkt i elevens
aktuelle udvikling, det eleven kan allerede og det højere niveau af
mulig udvikling som eleven kan lære at mestre med hjælp.

ARBEJDSFORMER

Der arbejdes primært med individuelle forløb. Kreativt håndværk er
bygget op om elevernes egne fordybelsesprocesser, men der kan
også laves fælles projekter, hvis eleverne har ønske om det.

FYSISKE RAMMER

Der undervises i kunstlokalerne på CSU, hvor der er adgang for
alle inkl. kørestolsbrugere. Der er adgang til et mindre lokale, hvis
eleven har brug for ro til fordybelse. Der er et tilstødende lokale
til keramisk arbejde, og mulighed for at benytte atriumgård med
direkte udgang fra kunstlokalet.

TIDSFORBRUG

Der udbydes 2 til 4 lektioner om ugen

MATERIALER

Der arbejdes i akrylmaling, garn, ler, papir, naturmaterialer o.a.
Der er samarbejde mellem andre studiefag og kreativt håndværk,
hvis der kan skaffes naturmaterialer.

TEGN PÅ LÆRING

Tegn på læring ses ofte i elevens mestring ud fra fagets indhold og
formål.
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Kreativt håndværk

EVALUERING

Fagets relevans for eleven samt udbytte heraf evalueres løbende i
samspil med eleven. Der anvendes blandt andet sokratisk dialog ved
mundtlig gennemgang.
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E-smiley

FAGLIGE MÅL

Formålet med undervisningen er, at eleverne får forståelse for
vigtigheden af E-Smiley/Egenkontrol og indkøb i forhold til at
producere fødevarer til salg.

DET PÆDAGOGISK
INDHOLD

Undervisningen starter med, at vi snakker om dagens opgaver.
Derefter bliver eleverne inddelt i 2 grupper. En gruppe foretager
E-Smiley med en personale og en anden gruppe køber ind med en
personale.
E-Smiley/egenkontrol: eleverne udfører hver uge flg. kontroller:
Rengøring af køleskabe i produktionskøkken og café med salg.
Regelmæssig rengøring i køkken/café af alle overflader og skabe/
skuffer.
Påfyldning af sæbe, salt og afspænding af industriopvaskemaskiner.
Datokontrol af tørvarer samt kontrol af fødevarer på køl/frys.
Temperaturkontrol af køle-/fryseskabe.
Temperaturkontrol af varemodtagelse samt af produktion (varm).
Regelmæssig rundering for skadedyr.
Dokumentation af alle kontroller.
Elever køber hver uge ind til produktion.
Der udarbejdes indkøbsseddel efter opskrifter.
Der arbejdes med varekundskab og årstid i en praktisk
sammenhæng.
Der er fokus på et sundt og billigt måltid efter Fødevarestyrelsens
anbefalinger.
Der arbejdes med økonomi i en praktisk sammenhæng.

DEN PÆDAGOGISKE
METODE

Vi arbejder efter ”learning by doing” princippet, hvor eleverne
mestrer flere og flere principper efterhånden som de arbejder med
opgaverne. Der er også lagt vægt på sideoplæring efter mesterlæreprincippet. De gamle elever er mentorer for nye elever, derved
opnås succesoplevelse.
Processen og produktet vægtes lige højt, da vi er underlagt
Fødevarestyrelsens kontrol og krav til dokumentation.

ARBEJDSFORMER

Vi følger en forudsigelig struktur, der arbejdes i små grupper
hvor opgaverne går på tur. Opgaverne er af praktisk karakter, der
dokumenteres skriftligt af dem der kan.

FYSISKE RAMMER

Undervisningen foregår i køkken og caféområde. Der bliver handlet
ind i lokale butikker. Der er adgang for kørestole.

TIDSFORBRUG

Undervisningen foregår med 2 lektioner ugentligt.

MATERIALER

Vi anvender købekort ved indkøb.
Ved E-Smiley anvendes neutrale rengøringsmidler samt sprit.
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E-smiley

TEGN PÅ LÆRING

Vi ser tegn på læring, når eleverne selvstændigt går i gang med
opgaverne.
Vi ser også tegn på læring, når vores dokumentation/Egenkontrol
overfor Fødevarekontrollen giver os Elite Smiley.
Faget benytter OCN for synliggørelse af elevkompetencer.
Vi ser progression i arbejdet med eleverne, når de tillærte
færdigheder anvendes i praksis.

EVALUERING

Vi er altid i dialog med eleverne om, hvordan opgaverne er blevet
løst, og hvordan de bliver bedre til at løse dem fremover. Vi ser
progressionen hos eleverne og synliggør dette på forskellig vis.
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Friluftsliv

FAGLIGE MÅL

Målet er at bruge naturen er en vigtig læringsarena, fordi den
åbner mulighed for at bruge kroppen i læringsprocessen og for
sammenhængende sanseoplevelser.
Naturforhold, der er lært gennem kroppen og i en sammenhæng,
giver en dybere forståelse og fremmer lysten til at lære mere. Der
skabes opmærksomhed og livskvalitet. Samtidig lægger naturen op
til spørgsmål og forundring.
Målet er også at styrke elevernes motorik, læring og personlige
udvikling, når alle sanser bringes i spil og læring foregår i en naturlig
sammenhæng.
Faget træner samtidig selvstændigheden med det formål, at
eleverne bliver mere robuste gennem den styrkede selvtillid.
Friluftsliv bidrager også til øget sundhed blandt elever, idet der er
rum til fysisk udfoldelse og kan motivere elever, der ikke ellers er
fysisk aktive.
Det er ligeledes formålet at faget skaber oplevelser, sammenhold og
trivsel for vore elever, hvolket grundlæggende er en forudsætning
for læring.

DET PÆDAGOGISK
INDHOLD

Det at opholde sig sammen, finde vej og lave mad i naturen giver
muligheden for mange små succesoplevelser. Selvtillid vokser af at
kunne klare nogle udfordringer i naturen, at opøve færdigheder og
få erfaringer med at opholde sig udendørs.
Samarbejdet styrkes, da man i det pædagogiske friluftsliv oftest
er organiseret i mindre grupper. Her oplever eleverne en tydelig
afhængighed af gruppen og samarbejdet omkring det at være i
naturen.

DEN PÆDAGOGISKE
METODE

Friluftsliv er en unik ramme for pædagogisk arbejde med dannelse
af relationer. Undervisningen tilpasses elevernes behov og formåen
vha. zonen for nærmeste udvikling, mesterlære og ”learning by
doing”. Eleverne har hver deres opgave i løbet af studiefaget, og
lærer at alle delopgaverne er vigtige for det samlede resultat. Når vi
bidrager med hver vores evner i et team, ender vi ud med et bedre
resultat.
I Friluftsliv handler det sjældent om konkurrence og individuel
præstation. Derimod er eleverne ofte afhængige af en gruppe og
gruppens samlede kompetencer. Det giver rum til en bredere gruppe
af elever og kan styrke motivation og socialt sammenhold.
En erfaringsbaseret og kropslig læring bliver en naturlig del af
undervisningen, når man går udendørs. Udendørs undervisning
fremmer desuden den situationsbestemte læring, som giver
underviseren mulighed for at gribe læringspotentialet i en konkret
opstået situation. Som i al undervisning kan disse situationer
ikke planlægges 100%, men kan opsøges og dyrkes især gennem
friluftsliv.
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Friluftsliv

ARBEJDSFORMER

Vi arbejder hovedsageligt i grupper, ud fra instruktion og samtale/
dialog. Film kan forekomme. Vi eksperimenterer med forskellige
løsninger og undersøger, hvad der giver bedst mening ift. en given
opgave. Vi arbejder multimodalt. Alle har opgaver efter evner og har
individuelle forløb.
Vi kan have pludselige skift i programmet, da vi tilpasser os vejret.

FYSISKE RAMMER

Vi opholder os meget udendørs, på ujævnt underlag og på snørklede
stier.
Undervisningen tilpasses elevernes behov, motoriske formåen og
fysiske begrænsning (som eks. behov for kørestol) men det er
vigtigt, at man kan holde varmen udendørs i to lektioner, også på en
kold vinterdag.

TIDSFORBRUG

Faget tilbydes 2-4 lektioner om ugen.

MATERIALER

Vi bruger materialer fundet i naturen, reb, presenninger, madvarer,
telefoner o. lign.

TEGN PÅ LÆRING

Faget benytter OCN for synliggørelse af elevkompetencer.
Vi justerer undervisningen i faget efter elevernes interesser og
niveau.

EVALUERING

Faget evalueres løbende i dialog mellem underviser og elever.
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Bevægelse og fitness

FAGLIGE MÅL

I studiefaget bevægelse og fitness er det målene at:
•
•
•
•
•
•
•
•

Eleverne udvikler kropslige, idrætslige, sociale og personlige
kompetencer og relationer.
Eleverne opnår kendskab til en/flere sportsgrene, der kan
motivere motion i fritiden
Eleverne får erfaring med og kendskab til sundhed og fysisk og
psykisk trivsel
Eleverne får mulighed for at opleve glæde ved og lyst til at udøve
idræt
Eleverne opnår kendskab til personlig hygiejne
Eleverne får mulighed for at opnå indsigt i og få erfaringer med
vilkår for sundhed og kropskultur
Eleverne understøttes i udvikling af glæden ved fysisk aktivitet
Eleverne stifter bekendtskab med mulige fritidsaktiviteter

DET PÆDAGOGISK
INDHOLD

I faget bevægelse og fitness er der fokus på gruppedynamik
og individuelle mål og forudsætninger. Der er genkendelighed i
strukturen og tydelig rollefordeling samt elevinddragelse ud fra
interesser.

DEN PÆDAGOGISKE
METODE

Der arbejdes ud fra følgende begreber:
Learning by doing - eleverne arbejder med forståelsen af egne
evner, kompetencer samt fysiske formåen og udvikling ved at være i
et dynamisk forløb omkring deres egne målsætninger.
Procesorienteret undervisning - eleverne er i dialog med
underviserne og hinanden omkring deres egen udvikling og lærer at
se deres udvikling af kompetencer ifht til deres eget udgangspunkt,
hvilket kan fordre at eleven måler effekten af egen udvikling i
henhold til egne kompetencer og ikke andres. Dette sker med et
fokus på at udvikle et øget selvværd samt selvtillid.
Zonen for nærmeste udvikling - der tages udgangspunkt i elevens
aktuelle udvikling, det eleven kan allerede og det højere niveau af
mulig udvikling som eleven kan lære at mestre med hjælp.
Perifer legitim deltagelse - læringen ses også som en social
praksis, hvor eleven har mulighed for at befinde sig i periferien af
praksisfællesskabet som legitim, perifer deltager. De elever, der
befinder sig i periferien påtager sig lettere opgaver i opstartsfasen
eller indtil de finder større tryghed i praksisfællesskabet. Læringen
sker i bevægelsen fra den perifere deltagelse til den fulde deltagelse.
Ligeledes muliggør elevens perifere deltagelse, at de mere
erfarne elever øver sig i kompetencer omhandlende forståelse og
rummelighed og indsigt i forskellighed af kompetencer.
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Bevægelse og fitness

ARBEJDSFORMER

Undervisningen organiseres med udgangspunkt i den individuelle
tilrettelæggelse for den enkelte elev.
Eleverne arbejder ud fra individuelle forudsætninger med egne mål.
Der vil også være fokus på en gruppeorienteret retning for at skabe
samhørighed, fælles oplevelser og lign.
Desuden arbejdes der på løb/fitness med instruktion, samtale/
dialog, eksperimenter og undersøgelser.
Der vil være fokus på:
• Aktiv fysisk udfoldelse i forskellige og differentierede
konstellationer
• Hygiejne med instruktion
• Eksperimenterende tilgang

FYSISKE RAMMER

På
•
•
•
•

CSU Slagelse er følgende faciliteter tilgængelige:
Atletikstadion
Fitnesslokale
Bad og omklædning
Gymnastiksal

Desuden anvendes nærområdet med diverse stier, veje og
omkringliggende skove m.m.
TIDSFORBRUG

Der undervises som udgangspunkt i 2 lektioner om ugen.

MATERIALER

I undervisningen anvendes udendørs atletikstadion, offentlige stier/
veje/skove samt fitnesslokale beliggende på skolen.

TEGN PÅ LÆRING

Undervisningen foregår i samspil med elevernes kompetencer, behov
og ønsker.
Tegn på læring ses ofte i forbindelse med elevens mestring af faget
ud fra fagets indhold og/eller formål.
Vi anvender også OCN som valideringsværktøj

EVALUERING

Evaluering af undervisningen samt udbytte heraf foregår løbende
i samspil med eleverne. Der anvendes bl.a. sokratisk dialog ved
mundtlig gennemgang.
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Engelsk

FAGLIGE MÅL

Faget tilbyder vedligeholdende eller udviklende
engelskundervisning fra 1. -10. klasses niveau

DET PÆDAGOGISK
INDHOLD

I faget er der fokus på individuelle mål og forudsætninger. Der
er genkendelighed i strukturen og tydelig rollefordeling samt
elevinddragelse ud fra interesser.

DEN PÆDAGOGISKE
METODE

Eleverne bliver mødt på det niveau, de er på, når de vælger
faget.
Der arbejdes ud fra følgende begreber:
Learning by doing - eleverne arbejder med forståelsen af egne
evner, kompetencer og udvikling ved at være i et dynamisk
forløb omkring deres egne målsætninger.
Procesorienteret undervisning - eleverne er i dialog med
underviserne og hinanden omkring deres egen udvikling og lærer
at se deres udvikling af kompetencer i forhold til deres eget
udgangspunkt, hvilket kan fordre at eleven måler effekten af
egen udvikling i henhold til egne kompetencer og ikke andres.
Dette sker med et fokus på at udvikle et øget selvværd samt
selvtillid.
Zonen for nærmeste udvikling - der tages udgangspunkt i
elevens aktuelle udvikling, det eleven kan allerede og det højere
niveau af mulig udvikling som eleven kan lære at mestre med
hjælp.

ARBEJDSFORMER

Der arbejdes med forskellige tilgange, som fysisk materiale i
form af bøger og opgaver, online materiale fra bl.a. Clio online,
og samtale/dialog. Der kan også arbejdes med fremlæggelser
eller med ordtilegnelse og mundtlig øvelse gennem spil.

FYSISKE RAMMER

Der undervises i lokalerne på CSU, hvor der er adgang for alle
inkl. kørestolsbrugere

TIDSFORBRUG

Der udbydes med 1 til 2 lektioner engelsk om ugen.

MATERIALER

Der arbejdes med bøger, kopiark og online materiale.
Undervisningen er desuden multimodal i forhold til anvendelse af
video, lyd og billeder.

TEGN PÅ LÆRING

Tegn på læring ses i elevens mestring ud fra fagets indhold og/
eller formål

EVALUERING

Fagets relevans for eleven samt udbytte heraf evalueres løbende
i samspil med eleven. Der anvendes blandt andet sokratisk
dialog ved mundtlig gennemgang.
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Walk and talk

FAGLIGE MÅL

Målet er at eleven:
• kan lære at ”smalltalke” om egne og andres problemstillinger
og livsoplevelser i et trygt miljø.
• Igennem samtalen skal lære at føle sig tryg og derved turde
at byde ind med egne holdninger.
• Over tid kunne lære at tale om hverdagsemner med andre i
uformel kontekst
• Får motion og frisk luft

DET PÆDAGOGISK
INDHOLD

Faget er samtalebaseret, hvor eleverne har mulighed for at åbne
sig omkring forskellige personlige emner og problemstillinger.
Vi arbejder bl.a. med den kognitive diamant, som er et redskab
til at blive bevidst om egen adfærd.

DEN PÆDAGOGISKE
METODE

Der arbejdes ud fra følgende teorier og tilgange:
•
•

•

Zonen for nærmeste udvikling – Den unge får udfordringer
som magtes og støttes i de udfordringer han eller hun kan
med hjælp.
Learning by doing – Dette foregår ved at den unge langsomt
finder tryghed i at snakke med de andre, på den måde vil
den unge over tid kunne smalltalke med andre, som de ikke
kender.
Legitim perifer deltagelse.

ARBEJDSFORMER

Eleverne mødes på skolen og derefter går vi ud i lokalområdet og
snakker om stort og småt

FYSISKE RAMMER

•
•
•

Det foregår udendørs, og der er ingen begrænsninger.
Det forventes at eleven har passende tøj på i forhold til
vejret.
Der er adgang for kørestolsbrugere.

TIDSFORBRUG

Faget bliver udbudt i 2 lektioner om ugen.

MATERIALER

Ingen.

TEGN PÅ LÆRING

Der er tegn på læring ved at eleven over tid selv tør at byde ind
eller selv starter en samtale.

EVALUERING

Fagets relevans for eleven samt udbytte heraf evalueres løbende
i dialogl med eleven.
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Teknik- og robotprogrammering

FAGLIGE MÅL

Faget tilbyder undervisning i teknik og programmering.
Der undervises i blok-koder/programmerer i Python og Scratch,
Eleverne bygger og opsætter mindstorm robotter og laver
opsætninger ved hjælp af Ultra:bit.
Undervisningens mål er at klæde eleverne på til ikke bare at være
passive ”storforbrugere” af teknologi til også at være kreative
skabere af og med teknologi og lære at tage kritisk stilling til
teknologi.

DET PÆDAGOGISK
INDHOLD

I Teknik og Robotprogrammering har eleven mulighed for at fordybe
sig i kodning af den valgte eller selvbyggede robottype, for et
elevsamarbejde og finde inspiration hos de andre på holdet.
Faget skal skabe kreative løsninger ud fra de overordnet stillede
opgaver, hvilket skal styrke elevens evne til selvstændig og fælles
problemløsning, grundighed og med fokus på læring om årsagvirkning.
Eleven lærer at processer skal bearbejdes grundigt, så opsætningen,
programmeringen eller robotten kan fungere.
Dette kan bl.a. indebære en del praktiske forsøg og fejlfinding, hvor
eleven konstruktivt vil lære af sine fejl og gentage forsøg til succes.
Faget har også potentiale til at arbejde med gruppedynamik,
give plads til fordybelse og har mulighed for mange små og store
succesoplevelser – Dette opnås bl.a. når eleverne fremviser, hvad
der er skabt selvstændigt og i fællesskab og som inspiration i en
gruppesammenhæng.

DEN PÆDAGOGISKE
METODE

Der er en tydelig og bevidst differentiering omkring hver enkelt elev,
så eleven føler sig tryg, imødekommet og hjulpet ud fra det niveau
de er på.
Der arbejdes ud fra teorier om Mesterlære, Learning by doing, Flow,
Nærmeste udviklingszone samt perifer legitim deltagelse.
Hjælp til selvhjælp ift. mere selvstændighed og fremtidig
problemløsning.
Der lægges vægt på processen frem for produktet, ved at have
succes i en masse delprocesser rykker eleven hele tiden grænsen for
næste udviklingszone og oplever at ”vokse med opgaven”, får øget
selvværd og troen på sig selv.
Situationsbestemt undervisning og vejledning, som er en
situationsbestemt vurdering af elevens interesse og situation her
og nu. Mens vi skaber dukker udfordringer op der kræver flere
overvejelser og fejlsøgning, behov for mere viden og skaber ny
motivationen til at lære og søge efter en brugbar, logisk eller kreativ
løsning.
I den situerede læring videregiver eleverne læring og struktur
til hinanden ud fra egne forudsætninger. I den legitime perifere
deltagelse har eleverne mulighed for at holde sig i udkanten
af praksisfællesskabet indtil de har afkodet hvad situationen
indebærer helt konkret ved deltagelse. Dette får mange elever til at
deltage mere over tid, end de oprindeligt ville have gjort. Generelt
stræber vi efter mest mulig deltagelse ud fra hvad eleven har af
kompetencer og kan rumme.
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Teknik- og robotprogrammering

ARBEJDSFORMER

Vi har dels tavle-undervisning med teori og instruering bl.a. ud fra
filmklip, dels fordybelsestid i selvvalgte projekter som både kan
være frie og ud fra en stillet opgave.
Der vil være mulighed for at sidde og fordybe sig i rolige omgivelser
ud fra eget valg af projekt
Eleven er med til at sætte egne mål, for hvad de ønsker at udvikle
igennem faget.
Vi gør brug af små videoklip fra fx Dr.dk og YouTube, til at
understøtte eleven i læringen af den valgte kodeform.

FYSISKE RAMMER

Der er adgang til rolige omgivelser for at kunne fordybe sig i et
teknikprojekt.
Det kan f.eks. være et stille rum til selvstændigt arbejde eller store
lokaler til fælles projekter.
Faget er kørestolsegnet og med god plads.

TIDSFORBRUG

Faget udbydes 2 dage om ugen.

MATERIALER

Vi bruger Ultra:Bit og Lego Mindstorm samt tilbehør til disse. Vi
vil bruge forskellige materialer som pap, ståltråd, ledninger, træ
og legoklodser alt efter hvad den enkelte opsætning kalder på. Alt
sammen med udgangspunkt i den programmerbare blok i mindstorm
eller printkort.

TEGN PÅ LÆRING

Der evalueres løbende gennem dialog med den enkelte elev, og
der sættes nye mål for eleven i forhold til progressionen og i
undervisningen generelt.
Underviserne dokumenterer dette løbende i den enkelte elevs
uddannelsesplan.
Teknik er et målbart fag, hvor man tydeligt mærker sine fremskridt,
eller tilsvarende mangel på fokus. Hvis ikke eleven er omhyggelig
med sin programmering og opbygning af ”maskine”, så virker den
ikke. Eleven øver dermed også i ikke at springe delopgaver over og
at være grundig.
Som afslutning på et emne fremvises teknikeksempler, og der
anvendes ofte en quiz i forskellig form om emnet, som skal lodde
dybden af forståelsen.
Der vendes løbende tilbage til afsluttede emner, for at holde fast det
lærte.

EVALUERING

Fagets relevans samt udbytte heraf evalueres løbende i dialog med
eleven.

65

ASK
Fagbeskrivelse

Fagbeskrivelser uddyber sammen med rammebeskrivelsen
for STU de faglige mål, pædagogisk indhold og metode,
fysiske rammer samt arbejdsform og evaluering.
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ASK

SÆRLIG MÅLGRUPPE

ASK henvender sig til unge med:
•
•
•
•

Udprægede kommunikationsvanskeligheder.
Multiple funktionsnedsættelser.
Særlig kommunikationsbehov.
Meget lidt eller intet verbalt sprog.

ASK er et begreb og en forkortelse som står for Alternativ
Supplerende Kommunikation og omhandler alt det, der kan
hjælpe mennesker med multiple funktionsnedsættelser med at
kommunikere og forstå andre mennesker.
FAGLIGE MÅL

Det er en menneskeret at kunne kommunikere jf.
handicapkonventionen, og derfor er det kerneopgaven i ASK at
tilbyde alternativ supplerende kommunikation til målgruppen med
afsæt i den enkelte elevs ønsker og drømme med det overordnede
mål, at eleven i så høj grad som muligt lærer at træffe så
selvstændige og så kvalificerede valg som muligt.
Desuden er det målet at eleven i så høj grad som muligt får
mulighed for at blive hørt og anerkendt, lige meget hvordan og på
hvilken måde kommunikationen foregår.
ASK vil anvende allerede benyttede hjælpemidler eller udvikle
egnede kommunikationsmidler til den enkelte elev
Kommunikation skaber også trivsel. Så gennem kommunikationen
på alle tænkelige og ”umulige” måder, er det målet at skabe så høj
trivsel hos eleven som muligt.

DET PÆDAGOGISK
INDHOLD

I løbet af et skoleår bliver der undervist i forskellige temaer,
projekter og emner i stamholdsundervisningen, som bl.a. tager
afsæt i fx samfundsrelevante forhold, højtider, kultur og natur m.v.
Eleverne får desuden mulighed for at deltage i selvstændige
ekskursioner for ASK elever alene og i studieture eller lejrskole med
resten af STU.
Pædagogisk arbejdes fagligt med et grundlag byggende på
Tegn til Tale, symbolbaseret kommunikation, PODD lignende
materialer strukturerede efter pragmatiske principper og med
fælles aktivitetstavler i en fast daglig struktur, hvor der bl.a. kan
undervises i forhold til dato, årstider, måneder, morgensange,
dagens emne osv., og hvor forskellige andre fag og aktiviteter indgår
understøttende i kommunikationsudviklingen.
Der anvendes både analoge såvel som teknologiske
kommunikationshjælpemidler i undervisningen.
Ved overgange udarbejdes der et ”Digitalt kommunikations Pas” som
skal følge den enkelte elev og lette svære overgange.
Kommunikationspasset fortæller om det unge menneske og tager sit
afsæt i det individuelle menneske.
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ASK

DEN PÆDAGOGISKE
METODE

I ASK undervises der både individuelt og i grupper, da udvikling
foregår i fællesskabet og i relationerne.
Vi er alle individuelle mennesker, men har brug for fællesskabet og
samspil med andre til at udvikle os i, og hvori man anerkendes på
det man kan og udvikler sig fra.
Udvikling er derfor muligt for eleverne i ASK gruppen, især når
personalet møder de unge med anerkendelse og forventninger
om både personlig, social og kommunikativ udvikling gennem
undervisning, sociale rum og aktiviteter.
Det sociale rum skabes bl.a. via fællesskaber i f.eks. morgensang og
fællessamling, køkkenfag, musik, krop og bevægelse osv.
ASK har altid fokus på den individuelle elevs kompetencer, og hvor
undervisningen har sit skæringspunkt i det, den enkelte elev selv
kan, og det eleven skal have hjælp til at kunne.
Det kan fx være, at eleven skal lære at kunne:
•
•
•
•
•
•

Sige til og fra.
Give udtryk for valg.
Fortælle om eget liv.
Fortælle, hvordan man har det.
Være ung og kunne fortælle om det.
Sige det, man gerne vil sige til den, man gerne vil sige det til.

Et af de teoretiske afsæt for vores pædagogiske metode er bl.a.
beskrevet af Vygotsky i ”zonen for nærmeste udvikling”.
Desuden undervises der ud fra en recovery orienteret tilgang.
ARBEJDSFORMER

Eleverne i ASK arbejder både individuelt og i små grupper med
deres individuelle kommunikationshjælpemidler.
Desuden har personalet stor fokus på kropslighed i undervisning og
non verbal kommunikation. Det giver sig bl.a. udtryk igennem:
•
•
•
•
•
•
•

Mimik.
Kropssprog.
Sansning.
Blikudpegning.
Blikretning.
Hjemmelavet tegn.
Tegn til Tale.

Med afsæt i ugeplanen arbejdes der med kommunikation,
skolekøkken og indkøb, krop og bevægelse, sansning og musik.
Kommunikation er det gennemgående tema i hele året.
Foto og video er vigtige elementer i undervisningen. Hver dag
udarbejdes der en ”dagsseddel” med foto, video, tekst og tale
på iPad, så eleverne har mulighed for vise en sammenhæng i
hverdagen, ved at kunne vise og fortælle pårørende om dagens
indhold.
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ASK

FYSISKE RAMMER

Der er fuld tilgængelighed for kørestolsbrugere.
Der undervises i to forskellige ASK lokaler begge med store
touchskærme, borde og stole. Det største lokale er desuden udstyret
med loftlift.
Samtidig har eleverne mulighed for at benytte sanserum med
loftslift, gymnastiksal med lift, atriumgård og sansehave
samt handicaptoiletter med loftslifte og hvilerum.

TIDSFORBRUG

Der undervises hver dag og 26½ lektioner om ugen

MATERIALER

Der anvendes en lang række undervisningsmaterialer og laminerede
tavler i ASK. Derudover benyttes:
Diverse kommunikationshjælpemidler
• iPad, smartphone og computer med kamera og video
• Fotos
• Talemaskiner
• Gotalk,
• Book Creator
• MD diary
• Tegn og Boardmaker
• BT styret hjælpemidler o. lign.
• Øjenstyring
• Talebøffer
• Talecomputer
• Kontakter 0-1
• Bøger, low-tech og high-tech.
• PODD og symbolbaseret materiale og bøger struktureret efter
PODD principper.
• Touchskærm
• Sansning med dufte, bolde, massage, gynger, vandseng,
faldskærm, lyde og lys, blomster, krydderurter

TEGN PÅ LÆRING

I ASK arbejdes der med progressionstrappen, hvor mål og delmål
synliggøres, evalueres og danner grundlag for nye individuelle mål.
I en særlig udviklet progressionstrappe er det muligt at se den
progression, der er sket for eleven, og på den baggrund evaluere/
revidere, lave nye mål, lave trappe på flere forskellige funktioner
osv.
I progressionstrappen kan selv små mål synliggøres, evalueres og
der kan udarbejdes nye mål til det fremadrettede arbejde.
UU udstikker overordnede mål for den enkelte elevs STU. Disse
mål evalueres løbende, og der sættes nye mål igennem hele
uddannelsen. Denne uddannelsesplan evalueres og revideres
undervejs i STU forløbet.
OCN implementeres løbende i ASK
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ASK

EVALUERING

Der evalueres løbende i delprocesserne, herunder hvad skal der
arbejdes med i den videre proces.
I ASK udarbejdes individuelle elevbøger med mål sammenholdt med
daglig praksis. De faglige mål er i løbende proces sammenholdt med
udførelse i praksis.
Ved årlige elevkonferencer evalueres elevens individuelle
uddannelsesplan med UU. Her udarbejdes løbende faglige mål for de
enkelte uddannelsesår.
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Fagbeskrivelse

Fagbeskrivelser uddyber sammen med rammebeskrivelsen
for STU de faglige mål, pædagogisk indhold og metode,
fysiske rammer samt arbejdsform og evaluering.
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I gruppeforløb.

I individuelle forløb

Der er typisk 5-6 deltagere på kurset. De har
mulighed for at afprøve egne kompetencer og
drømme i forhold til en kommende forældrerolle.

Det drejer sig typisk om unge der allerede
er gravide eller planlægger at blive det, hvor
der tillige er en bekymring eller en urealistisk
forventning, til det kommende forældreskab.

Der afholdes løbende "Baby på prøve" kurser
som gruppeforløb. Både personer med og uden
yderligere tilknytning til STU og CSU-Slagelse
kan deltage i kurset.

Der afholdes individuelle "Baby på prøve" forløb
- for personer både med og uden yderligere
tilknytning til CSU-Slagelse og STU

Målgruppen er primært unge med særlige behov.

Det er typisk den gravide der alene, eller
sammen med sin partner, deltagere i kurset. Der
er mulighed for at afprøve egne kompetencer og
drømme i forhold til en kommende forældrerolle.
Samt afprøve samarbejdet omkring et evt.
kommende barn.

Kurset afholdes på CSU-Slagelse og strækker
sig over en 3-ugers periode. Der arbejdes
først individuelt med teoretiske emner.
Herefter i grupper med forskellige emner, som
knytter sig til forældrerollen. Efterfølgende
har kursusdeltagerne en baby-simulator med
hjemme. Simulatoren kodes i forskellige
programmer som veksler mellem let, medium og
hård. Alle programmer beror på observationer
fra spædbørn, og er på den måde realistiske.
Udover simulatoren udleveres barnevogn, lift,
puslepude, tøj, bleer, sutteflaske, sengetøj,
amme pude, vippestol osv.

Målgruppen er primært personer med særlige
behov eller andre udfordringer.
Forløbet bestilles ofte af en sagsbehandler eller
anden myndighedsperson. Vedkommende er ofte
med undervejs i forhold til sparring, overlevering
af observationer og evalueringer. Deltagerne af
forløbet skal give samtykke til at informationer
og observationer videregives.

De unge instrueres i brugen af simulatoren og
pasningen påbegyndes.

Kurset afholdes som oftest i hjemmet, men kan
i særlige tilfælde også foregå på CSU-Slagelse.
Der arbejdes først teoretisk med forskellige
emner, som knytter sig til forældrerollen. I
enkelte tilfælde kan tiden være så knap, at det
teoretiske forløb startes op sideløbende med, at
babysimulatoren udleveres.

Simulatoren reagerer på forskellige behov
som ble skifte, trøst, mad, bøvs samt støtte af
nakken. Kursusdeltageren udstyres med en brik
som sætte i et armbånd, der ikke umiddelbart
kan tages af. Der kan være 2 omsorgspersoner,
om hver simulator. Inden simulatorens behov
opfyldes skal kursusdeltageren "bibbe" sig ind,
således at det registreres, hvem der passer.

Parret eller den gravide arbejder med de
forskellige emner, som belyses i en mappe som
udleveres. De skal reflektere over eget liv med
et kommende barn. Emner som kæresteforhold,
økonomi, uddannelse, bolig, drømme mv.
italesættes før og efter evt. kommende barn.
Deltagerne skal opnå indsigt og forståelse for de
livsændringer et barn medfører.

Kursusdeltageren har på den måde gennem
pasningen mulighed for "på egen krop" at
fornemme det ansvar, der knytter sig til at
opfylde behovene.
Forløbet afsluttes med en kortere evaluering,
samt udskrift af den faktiske pasning. Det
primære formål er, at deltageren selv skal
konkludere i hvilket omfang, forældrerollen er
realistisk.

Babysimulatoren kodes i forskellige programmer
som veksler mellem let, medium og hård.
Alle programmer beror på observationer fra
spædbørn, og er på den måde realistiske.

Konklusionen, som relaterer til både den
teoretiske og den praktiske del, bygger på de
aflæste resultater fra simulatoren og oplevelser i
forbindelse med pasningen.

Simulatoren udleveres og der instrueres i brugen.
Udover simulatoren udleveres barnevogn, lift,
puslepude, tøj, bleer, sutteflaske, sengetøj,
amme pude, vippestol osv. Der er ikke på
forhånd fastsat et sluttidspunkt. Det er meget
varierende, hvor længe der er behov for en
simulator, for at give deltagerne et realistisk
billede af et kommende forældreskab.
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Forløbet hvor babysimulatoren er i brug strækker
sig ofte fra 1-2 dage og op til 10 dage.
Babysimulatoren reagerer på forskellige behov
som ble skifte, trøst, mad, bøvs samt støtte af
nakken. Kursusdeltageren udstyres med en brik
som sætte i et armbånd, der ikke umiddelbart
kan tages af. Der kan være 2 omsorgspersoner,
om hver simulator. Inden babysimulatorens
behov opfyldes skal kursusdeltageren "bibbe" sig
ind, således at det registreres, hvem der passer
og hvornår på døgnet pasningen foregår.
Undervejs i forløbet italesættes de behov
som børn har, men som ikke kan aflæses på
simulatoren. Her er der fx tale om øjenkontakt,
passende påklædning, tale med barnet, trygge
omgivelser, røgfrie lokaler, passende temperatur
osv.
Udføreren af forløbet iagttager hjemmet og
beskriver de faktiske forhold. Der gives råd
og vejledning undervejs, og det iagttages
om deltagerne formår at tage ved lære, at
anvisningerne. Der tales om hjemmets egnethed
og hvilke tiltag der evt. kan iværksættes. Der
er også fokus på økonomien før og efter evt.
kommende barn. Udføreren kommer ofte på
besøg i hjemmet, og kan tilkalde 24 timer i
døgnet.
Udføreren og deltagerne af forløbet, mødes også
udenfor hjemmet. Således at deltagerne får en
fornemmelse af, hvordan transport sammen med
et kommende barn, kan forventes at foregå.
Hovedformålet med forløbet er at give deltagerne
mulighed for "på egen krop" at fornemme det
ansvar, der knytter sig til at opfylde behovene og
være i en forældre rolle. Der er altså ikke tale om
en forældreevne undersøgelse.
Forløbet afsluttes med en længere evaluering,
hvor det primære formål er, at deltageren selv
skal konkludere i hvilket omfang, forældrerollen
er realistisk. Konklusionen, som relaterer til både
den teoretiske og den praktiske del, bygger på
de aflæste resultater fra babysimulatoren samt
oplevelser og observationer i forbindelse med
pasningen. Afsluttende vil ofte være tale om
en rundbordssamtale hvor de faktiske resultater
fremlægges. Herudover hvilke observationer
som er gjort i hjemmet, samarbejdet mellem
forældrene samt andre relevante observationer.
Det aftales fra forløb til forløb, hvem der er
deltagende i rundbordssamtalen.
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STU ved CSU-Slagelse forholder sig til og
arbejder aktivt med FN’s verdensmål for
bæredygtig udvikling

der er forbud mod rygning på CSU’s matrikel.
Rådgivning og vejledning i vores tilbud om
konsekvenserne ved rygning.

DELMÅL 1.3. INDFØR SOCIALE
SIKKERHEDSNET
STU afklarer og medvirker til at
fastholde elever til det ordinære eller
et tilpasset arbejdsmarked. STU finder potentialer
og løsninger for borgere, så de kan deltage trods
fysiske og psykiske handicaps og udfordringer.

DELMÅL 4.1. GØR GRUNDSKOLE
OG UNGDOMSUDDANNELSE
GRATIS FOR ALLE
STU medvirker aktivt til at unge med
funktionsnedsætteler og/eller psykiske
udfordringer kan tage en afgangseksamen (9.10. klasse eller AVU) og dermed få mulighed for
at tage en ungdomsuddannelse.

DELMÅL 2.2. STOP ALLE FORMER
FOR FEJLERNÆRING
STU giver konkret vejledning i sund
ernæring.

DELMÅL 4.5. AFSKAF AL
DISKRIMINATION I UDDANNELSE
STU lever op til Lov om Særligt
tilrettelagt ungdomsuddannelse
og implementerer lovens intention
i vores tilbud. STU arbejder for, at unge med
særlige udfordringer inkluderes i de uddannelser,
de overgår til efter at have deltaget i vores
tilbud.

DELMÅL 3.5. FOREBYG
OG BEHANDL STOF- OG
ALKOHOLMISBRUG
STU har fokus på forebyggelse
og rådgivning til elever med
misbrugsproblematikker i et samarbejde med
Slagelse Rusmiddelcenter. STU hjælper elever
i aktivt misbrug ved omgående at sørge for, at
eleven tilbydes en relevant misbrugsbehandling.

DELMÅL 4.6. LÆR ALLE AT LÆSE,
SKRIVE OG REGNE
Der er stadig en gruppe elever, der
har vanskeligt ved at læse, skrive
og regne pga. funktionsnedsættelser. STU støtter disse elever i at kompensere for
deres funktionsnedsættelser gennem brug af
hjælpemidler og andre redskaber.

DELMÅL 3.7. GIV ALLE ADGANG
TIL SEKSUEL- OG REPRODUKTIV
SUNDHED OG
FAMILIEPLANLÆGNING
STU giver elever på STU adgang
til viden om seksuel- og reproduktiv sundhed
og familieplanlægning, både gennem
seksualundervisning og landsdækkende
kampagner som Uge Sex. Desuden er der
mulighed for deltagelse i ”baby på prøve”.

DELMÅL 4.7. UNDERVIS I
BÆREDYGTIG UDVIKLING OG
GLOBALT MEDBORGERSKAB
STU arbejder med bæredygtighed i
vores undervisning.

DELMÅL 3.8. GIV ALLE ADGANG
TIL LÆGEHJÆLP
Generel opmærksomhed på elevernes
almene sundhed i vores tilbud og i
vejlede proaktivt om regelmæssigt
sundhedstjek hos egen læge.

DELMÅL 8.5. SKAB FULD BESKÆFTIGELSE OG ANSTÆNDIGT ARBEJDE MED LIGE LØN
Elever på STU’s hensigt er at afklare
til det fleksible arbejdsmarked, hvor
jobfunktionen tilpasses elevens kompetencer og
handicap ud fra et princip om ligeværdighed.

DELMÅL 3.A. IMPLEMENTÉR
WHO’S RAMMEKONVENTION OM
TOBAKSKONTROL
STU har opmærksomhed på elevens
mulighed for rygestop-kurser. CSU
overholder den overordnede ramme for rygning
i Slagelse Kommune, hvilket bl.a. vil sige, at
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DELMÅL 8.6. HJÆLP UNGE I
ARBEJDE, UDDANNELSE OG
PRAKTIK
Uddannelses- og virksomhedspraktik
er et vigtigt element i flere af vores
STU tilbud, så eleverne kan få erfaringer med
arbejdsmarkedet og afprøve/opøve kompetencer
til en så høj grad af selvforsørgelse som muligt.
Ofte indgår STU i dialog med arbejdspladsen
i forhold til at gøre opmærksom på, hvordan
medarbejdere med handicaps inddrages bedst
muligt.
DELMÅL 8.8. BESKYT
ARBEJDSTAGERRETTIGHEDER, OG
SKAB SIKRE ARBEJDSMILJØER
STU arbejder gennem arbejdsmiljøgruppen aktivt på at sikre det fysiske
og psykiske arbejdsmiljø.
DELMÅL 12.3. HALVÉR DET
GLOBALE MADSPILD PER PERSON
I køkkenet og i undervisningen på STU
er der fokus på at undgå madspild.

DELMÅL 12.5. REDUCÉR
AFFALDSMÆNGDEN BETYDELIGT
På STU er der generelt fokus på
sortering af affald, og der undervises i
miljøbelastning.
DELMÅL 12.7. PROMOVÉR
BÆREDYGTIGHED I OFFENTLIGE
INDKØB
STU gør i det omfang det er muligt
indkøb så bæredygtige som muligt.
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Læse

Ordblindhed - talblindhed - it-hjælpemidler

Psykiatri
Psykiske udfordringer

Tale/Hjerne
Erhvervet hjerneskade - talevanskeligheder

Høre
Hørevanskeligheder

Syn
Synsvanskeligheder - synshjælpemidler

Ungdomsuddannelser (STU)
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

