KLUBTILBUD STU

for unge og pårørende

Hvem er vi:
Klubben er til hjemmeboende unge. Der går på STU
(særligt tilrettelagt uddannelse), som har brug for et
socialpædagogisk tilbud i morgen-, eftermiddagstimerne
og i ferier.

Formål:
Klubben har åbent, når STU har lukket og har på den
måde adgang til centerets faglokaler: Cafe, køkken,
værksted, sanserum, gymnastiksal, fitness rum, kontor,
busser m.fl.
Klubben har fokus på, at alle unge ved, hvad der
skal ske i løbet af ugen. De unge er med til at planlægge
klubaktiviteter på deres månedlige møde. Aktiviteter er
planlagt efter de forskellige behov og ressourcer.
De pædagogiske redskaber er dialog, medbestemmelse,
motivation, ansvar, billedkommunikation og evt
understøttende tegn.
Vores overordnede pædagogiske profil er:
”Relation, kommunikation og indflydelse på eget liv.”
Klubben bidrager til at de unge udvikler
deres voksenidentitet og samtidig opdager ting de er
gode til.

Klubben arbejder med at give de unge gode ideer til,
hvad man, som voksen, kan bruge sin fritid til.
Klubben arbejder udfra et smidigt, men struktureret og
forudsigeligt miljø med respekt for de unge og deres
forskellige behov og ressourcer.

Klubbens kerneopgave:
• At de unge bliver bedre til at interagere socialt
• At de unge får nogle gode oplevelser
• At de unge får brugt deres fritid på en positiv måde i
fælleskab med andre ligestillede
• At de unge bliver selvstændige og finder relationer på
tværs

Klubbens tilgang og metode:
• Fokus på relationspædagogik
• Har fast struktur
• Er sanseorienteret
• Benytter OCN
• Har altid udgangspunkt i den enkelte unge

Vi tilbyder:
I klubben samarbejder de unge for, at udvikle deres
sociale kompetencer, gennem relationer til kammerater
og klubpersonale. Vi skaber et ungdomsmiljø og et aktivt
fritidsliv, gennem vores daglige aktiviteter.
Klubben har både en stor whiteboard tavle og et
smartboard, hvor ugeplanen er sat op og som kan
downloades Der er overskrifter på aktiviteter de
forskellige dage.

Aktiviteterne kan i hverdagen være:
• Klubmøder
• Musik
• Spil
• Internet
• Madlavning/bagning
• Bål
• Motion
• Handle
• Naturen
• Årstidsbestemte aktiviteter, som påske, jul, forår,
halloween og lignende
• Små ture ud af huset
I ferier, hvor vi har mere tid sammen, tager vi på
længere ture. De unge, som er der i ferien, er med til at
planlægge, hvad vi skal lave.

Praktik:
Når du skal i praktik på STU, er du også velkommen til at
se, hvad vi laver i klubben.

Billeder:

Klubben tager mange billeder og laver dagsedler, som de
unge har med hjem. Dette sker ikke dagligt, men efter
behov.
Alle unge har et ansvar i dagligdagen. Det er små
opgaver, som passer til deres ressourcer. Det kan være
at gå ned med skrald, at skære frugt eller sætte i/tømme
opvaskemaskine og lignende opgaver.

Hvor:
Klubben findes på Rosenkildevej 88 B, lokale A11, 4200
Slagelse.
Tlf. 51 56 36 56 i klubbens åbningstid.

Hvornår:
Mandage

kl. 7.30 - 8.30 og 14.00 - 16.00

Tirsdage

kl. 7.30 - 8.30 og 14.00 - 16.00

Onsdage

kl. 7.30 - 8.30 og 14.00 - 16.00

Torsdage

kl. 7.30 - 8.30 og 14.00 - 16.00

Fredage

kl. 7.30 - 8.30 og 13.00 - 15.00

I ferier har klubben åbent fra kl. 08.30-16.00 dog fredag
til 15.00. Der er særlige aftaler omkring hele klubdage.
Det vil sige, at tilmelder du dig til en dag i en ferie, så
skal du være der hele dagen.

Betaling:
De respektive kommuner står for betaling
Der tilbydes halv– eller fuldtidspladser.

Henvendelse:
Afdelingsleder Henrik Grum
Telefon: 58 57 57 47
Mobil: 51 56 36 90
Mail: hengr@slagelse.dk
Eller
STU Vejleder
Lillian Wik
Mail: iwik@slagelse.dk
Mobil: 51 56 36 92
Du kan også besøge vores hjemmeside: CSU-Slagelse.dk
Klubben er røgfri for både de unge og personale.

På CSU-Slagelse tilbyder vi den Særligt tilrettelagte
Ungdomsuddannelse (STU). Det er et tilbud til unge op til
25 år, som ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse
på almindelige vilkår.
På CSU-Slagelse vælger du både linjefag og studiefag,
så du får en skræddersyet STU efter dine ønsker og
behov. Vores STU har et meget alsidigt og valgfrit
uddannelsestilbud, som du kan læse mere om her på
hjemmesiden.
Desuden bliver du tilknyttet et fast stamhold. På
stamholdet lærer du om alt det vigtige, man skal vide
som et selvstændigt ungt menneske. Vi har et fast
personaleteam på vores stamhold og den ene i teamet er
også din kontaktlærer.
STU-undervisningen indeholder desuden også
fællesaktiviteter på tværs af stamholdene som f.eks.
ungdomsfester, idrætsaktiviteter, musik og hytteture.

