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Sammenlægning af STU 
Byrådet i Slagelse kommune vedtog i oktober 
2022 at samle Autismecenter Vestsjællands 
(ACV) STU-tilbud på Anholtvej og Rosenkildevej 
og STU ved CSU-Slagelse til en fælles STU fra 
august 2023 under ledelse af CSU-Slagelse.  

Hvad betyder sammenlægningen 
Det er vigtigt at understrege, at CSU-
Slagelse efter sammenlægningen fastholder 
den pædagogiske linje og de nuværende 
målgrupper, og der vil fortsat være mulighed 
for at visitere til Autismecenter Vestsjællands 
kollegie på Anholtvej. 
Ved sammenlægningen skabes der større 
valgfrihed og fleksibilitet med flere linjefag og 
aktiviteter og særligt indrettede faglokaler og 
værksteder for at kunne imødekomme STU-
elevernes interesser og ønsker. 
Samtidig betyder sammenlægningen også, 
at der bliver bedre betingelser for at skabe 
udviklende ungemiljøer og flere sociale 
aktiviteter under STU-uddannelsen. 

Betydning for UU 
For UU betyder sammenlægningen at 
henvendelser om praktikker, takster og visitation 
sker gennem CSU-Slagelse. Eleverne vil efter 
deres ønske blive tilbudt praktikker og STU-
forløb på relevante fag, elevhold og matrikler 
som hidtil. 
Vi forventer at Slagelse kommune udarbejder 
et nyt takstblad gældende fra skoleåret 2023, 
og indtil da gælder taksterne fortsat i forhold 
til de nuværende STU-tilbud på Autismecenter 
Vestsjælland og CSU-Slagelse. 
Af praktiske hensyn er Autismecenter 
Vestsjællands STU-tilbud for elever med 
autisme på Rosenkildevej 53 allerede flyttet til 
nye lokaler på CSU-Slagelse. 

Kommende STU’er ved CSU-Slagelse 

Rosenkildevej 
STU på Rosenkildevej har en bred vifte af 
tilbud til elever indenfor hele STU- målgruppen. 
Dog med undtagelse af elever med voldsom 
udadrettet adfærd. Tilbuddet til den enkelte elev 
tilpasses og målrettes. Der tilbydes alt fra 1:1 
undervisning i et skærmet miljø, til undervisning 
i større grupper. Undervisningen tilrettelægges 
naturligvis ud fra den enkelte elevs behov. 
Rosenkildevej råder over en række veludstyrede 
klasselokaler samt faglokaler og værksteder til 
træ, metal, kunst, motor, idræt og fitness, musik 
og lydstudie, snoezelrum og køkkener. 
Elever på Rosenkildevej har også mulighed 
for at deltage i linjefag som tilbydes på andre 
matrikler som fx e-sport og grafisk og digitalt 
værksted. 

Anholtvej 
STU på Anholtvej er specifikt planlagt og 
målrettet elever med autisme, samt elever som 
profiterer heraf. 
STU-eleverne vil i forhold til forløbsplanen 
tilknyttes faglig undervisning i relevante klasser, 
faglokaler og værksteder på Anholtvej. Der er 
ligeledes mulighed for at benytte faciliteterne på 
andre matrikler. 
Anholtvej råder over faglokaler til bl.a. e-sport 
og grafisk produktion og 3D print. 

Færøvej 
Færøvej er en 4-værelses lejlighed i et 
almindeligt boligbyggeri. Lejligheden har 
forskellige funktioner og fungerer både som 
en fælles eller individuel bo-træningslejlighed. 
Herudover som træningslejlighed i forhold til 
ADL generelt. 
Færøvej benyttes også til individuelle STU-
tilbud, hvor STU-eleven eksempelvis har brug 
for at være på en anden matrikel i kortere eller 
længere tid. Herudover tilbydes der også ADL 
undervisning på mindre hold. 

Kobling til den kommende revision af 
STU-loven 
CSU-Slagelse følger kvalitetsstandarden i 
Slagelse kommune og lykkes allerede godt med 
at STU-eleverne er afklarede og i brobygning 
under og efter STU-uddannelsen. 
Vi har også fokus på den arbejdsmarkeds- 



 
 

 
 

 

 

 
 

 

  

 

 

  

  

 
 

  

  

 

 

 

 

 

og erhvervsrettede STU-undervisning og 
tilbyder praktikforberedende undervisning på 
STU-tilknyttede virksomheder. Individuelle 
praktikker oprettes både i private og ofentlige 
virksomheder evt. med en mentor tilknyttet den 
unge. 
Desuden benytter CSU-Slagelse afklarende 
praktikker i fx §103 og §104 tilbud og vi har i flere 
år haft et formelt samarbejde med KLAP-job. 

Bo-praktik 
CSU-Slagelse råder over flere lejligheder i 
Slagelse. Gennem bo-praktikken udvikler 
eleven sine ADL kompetencer. Bo praktikken 
planlægges individuelt, således at hver enkelt 
STU-elev tilbydes den fornødne hjælp og støtte. 
CSU-Slagelse stiller personale til rådighed, 
således at eleven oplever succes og tryghed. 
I den givne bo-praktik beskrives målene, som 
efterfølgende evalueres. Evalueringen kan 
evt. indgå i forbindelse med afklaring af bo-
situationen.  

Pædagogisk fokus 
De fysiske rammer på Anholtvej og 
Rosenkildevej tilpasses det kommende fælles 
STU-tilbud, så det både tilgodeser en specifik 
målgruppe med autisme, men også en bred vifte 
af andre STU-elever med udfordringer i forhold 
til kognitive, psykosociale og fysiske handicaps. 
Fagligt vil der være opmærksomhed på at knytte 
STU-eleverne endnu tættere på job, uddannelse 
og aktiviteter efter endt STU-forløb. 
CSU-Slagelse skærper tillige 
undervisningstilbuddet og indhold i flere fag. 
Det gælder fx: 

• Værksteder med 3D printere og laserskærer. 

• ”Sort værksted” med vedligehold af biler, 

busser og cykler m.v. 

• Mediefag og grafiske aktiviteter. 

• E-sport 

• Virtuel Reality og gaming-laboratorie for 
fysisk handicappede 

• Kunstværksteder 

• Afgangsprøver i samarbejde med VUC 

• Psykoedukation 

ASK, snoezel og sanseintegration 
Vi indretter yderligere et sanserum på 
Rosenkildevej, så STU-undervisningen kan 
udvides med flere elementer i forhold til både 
high- og low arousel. Desuden vil alle elever 
med behov blive tilbudt linjefag i alternativ og 
supplerende kommunikation. 

Ydelseskatalog 
Ydelseskataloget for STU ved CSU-Slagelse 
beskriver den pædagogiske ramme, og 
kataloget indeholder en samlet præsentation 
for de fleste linje- og studiefag samt for ASK-
undervisningen. Herudover findes en beskrivelse 
af det faglige indhold for det enkelte hold eller 
klasse, hvor eleven er tilknyttet. 
I forbindelse med sammenlægningen opdateres 
ydelseskataloget og hjemmesiden medio 2023 
med en samlet beskrivelse af det kommende 
fælles STU-tilbud. 

Det nuværende ydelseskatalog for STU ved 
CSU-Slagelse kan downloades på hjemmesiden 
www.csu-slagelse.dk/stu 

www.csu-slagelse.dk/stu


 

 

Kontaktoplysninger: 

Henrik Grum 
Leder af STU 
Mail: hengr@slagelse.dk 
Telefon: 51 56 36 90 

Lillian Wik 
STU-vejleder 
Mail: liwik@slagelse.dk 
Telefon: 51 56 36 92 

Kasper Christiansen 
STU-vejleder 
Mail: kacab@slagelse.dk 
Telefon: 51 56 36 88 

Kontakt: 

CSU-Slagelse 

Rosenkildevej 88 B • 4200 Slagelse 

tlf. 58 57 57 60 

csu-slagelse@slagelse.dk 

csu.slagelse.dk 
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