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Indledning
Målet med denne årsrapport er at give vore kommunale samarbejdspartnere indblik i
udvikling og tendenser på STU området i 2014.
På CSU har vi oplevet en øget konkurrenceudsættelse af STU, som har været med til
at skærpe fokus på konstant at nyudvikle uddannelsen.
For fortsat at kunne tiltrække unge er det derfor nødvendigt at sikre en faglig,
organisatorisk og økonomisk bæredygtighed som muliggør en bred indholdsmæssig
vifte af tilbud, som ofte er skræddersyet til den enkelte.
Vores ambition er fortsat at være Slagelse og omliggende kommuners foretrukne
udbyder af STU og tilgrænsende aktiviteter.

God læselyst.

Troels Jensen, Centerleder
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STU på CSU-Slagelse
Unge under 25 år, der af fysiske eller psykiske grunde ikke, selv med specialpædagogisk støtte, vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse på normale
vilkår, kan deltage i en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse af 3 års varighed.
Uddannelsen består af en almen del, der indeholder fag om samfundsforhold,
husholdning, økonomi og det at klare sig selv, en specifikt målrettet del, der med
udgangspunkt i interesser og evner indeholder undervisning i arbejdsmarkedsforhold
og træning i beskæftigelsesmæssige færdigheder og praktikophold i virksomheder og
institutioner, der skal give den unge erfaring med arbejdsforhold og samarbejde på
en arbejdsplads.
På CSU-Slagelse har vi to STU-afdelinger. STU-Ungdom og STU-Erhverv. STUUngdom har yderligere en opdeling, Ungdom & ASK.
ASK er en forkortelse af Alternativ Supplerende Kommunikation – og her bliver
der arbejdet med de mange andre måder der er at kommunikere på, når talen
ikke er tilstrækkelig. Det er unge med multiple funktionsnedsættelser, som
har brug for særlig støtte i hverdagen. STU-Ungdom er en afdeling med unge
udviklingshæmmede, som har brug for trygge og velkendte rammer og en fast
struktur.
STU-Erhverv er en afdeling for unge med særlige behov, hvor målet bla. er
tilknytning til det ordinære arbejdsmarked. Fælles for STU-Erhverv er en
almendannende del, samt muligheden for at vælge mellem en række linjer.
Unge på STU uddannelsen fordelt på de to hovedtilbud på CSU STU.
Fra perioden 2007-2014 på en udvalgt dato.

Tilbud

Antal 1.10.2013

Antal 1.10.2014

STU-Erhverv

39

34

STU-Ungdom

23

23

I Alt

62

57
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Udvikling og tendenser i 2014
Antallet af forløb på STU-Erhverv er faldende. Men vi oplever at tallet svinger en del
i løbet af et år. Vi får på STU-Erhverv løbende nye elever, men vi har også elever
der i løbet af et skoleår tager orlov. Orloven ønskes af den unge, ofte på grund af
personlige problematikker.
Det løbende udsving i elevantallet på STU-Erhverv, forstærker behovet for fleksibilitet
i personalegruppen. Vi oplever endvidere at målgruppen på STU-Erhverv er ændret.
Vi får flere og flere unge med sociale og psykiske problematikker.
Antallet af forløb på STU-Ungdom er identisk med antallet af forløb i 2013. Altså et
stabilt elevtal.

Antallet af STU uddannelsesforløb fordelt på køberkommuner.

Kommuner

Tilbud

1.10.2013

1.10.14

Slagelse

Antal STU

44

43

Sorø

Antal STU

14

11

Ringsted

Antal STU

1

2

Desuden har vi en elev fra Næstved Kommune i år, og sidste år havde vi elever fra
Kalundborg, Lyngby, Lejre og Roskilde Kommuner.
Slagelse er den største køberkommune. Der har været et lille fald i forhold til Sorø
Kommune, og i Ringsted er interessen identisk med de seneste par år, altså omkring
1-2 forløb.
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Støtte og forsørgelse
Støttebehov 2014
STU-Ungdom & ASK er i denne tabel delt i to.
Grundtakst

Lille støtte

Mellem støtte

Stor støtte
0 + 1 elev på
1:1 støtte

Erhverv

28

3

2

Ungdom

10

3

2

3

1

2 + 2 elever på
1:1 støtte

ASK

-

-

Se i øvrigt under perspektiveringen vedr. forslag til ny støtteordning.

Forsørgelsesgrundlag
Pension og kontanthjælp.
ASK & Ungdom er i denne tabel delt i to.

ASK

Ungdom

Erhverv

Pension

3

4

1

Kontanthjælp

1

8

35

Unge under 18

1

7

3

Vi oplever, at efter de nye regler om førtidspension er der færre og færre, der får
tilkendt pension, og derfor er der markant flere, der kommer på kontanthjælp - nu
uddannelsesydelse.
Desuden har vi i år fået flere unge under 18, især på STU-Ungdom.
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Udvikling og tendenser
generelt - i kommunerne
Udvikling og tendenser i Ringsted Kommune
CSU–Slagelse har en god kontakt til UU-vejledere og sagsbehandlere i Ringsted
Kommune. Kontakten opretholdes både gennem dialog omkring de enkelte forløb, og
gennem dialognetværket, hvor UU-Vestsjælland er tovholder.
Vi oplever at tendensen er, at Unge i Ringsted Kommune primært vælger tilbud i
nærområdet. Men vi oplever, at også i slutningen af 2013 en stigende interesse fra
Ringsted Kommune. Så billedet er ikke statisk.

Udvikling og tendenser i Sorø Kommune.
CSU-Slagelse har en god kontakt til UU-vejledere og sagsbehandlere i Sorø
Kommune. Kontakten opretholdes både gennem dialog omkring de enkelte forløb, og
gennem dialognetværket, hvor UU-Vestsjælland er tovholder.
Vi har flere særlige forløb, hvor vi i samarbejde med Sorø Kommune laver skræddersyede forløb, som ikke nødvendigvis lægger sig op ad de eksisterende tilbud. Det
er unge, som har brug for undervisning i enerum og med meget få ændringer i
hverdagen, det er unge som sideløbende skal på VUC, det er unge, der i en kort
periode har brug for at arbejde alene med en given opgave.

Udvikling og tendenser i Slagelse Kommune.
CSU-Slagelse har en god kontakt til UU-vejledere og sagsbehandlere i Slagelse
Kommune. Kontakten opretholdes både gennem dialog omkring de enkelte
forløb, og gennem dialognetværket, hvor UU-Vestsjælland er tovholder. Desuden
deltager CSU-Slagelse i flere andre netværkssammenhænge, i dialognetværk med
visitationsudvalg, i UTA (Ungdomsuddannelse til alle) m.v.
Vi oplever et tæt samarbejde med Jobcenteret og Handicap, Center for Handicap og
Psykiatri, samt Center for Børn & Unge.
I 2014 iværksatte Center for Skoler, Center for Handicap og Psykiatri og Jobcentret
en analyse af STU, med det formål at få en fremtidig politisk og administrativ
strategi på området. Udgifterne til STU i Slagelse kommune er steget år for år siden
2010. Analysen kortlægger disse stigende udgifter.
Der fokuseres på, at de unge, der befinder sig i gråzonen mellem almindelig
ungdomsuddannelse og STU, underkastes en grundig vurdering, som sikrer at deres
eventuelle muligheder for at tage en almindelig ungdomsuddannelse ikke tabes på
gulvet.
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Perspektivering
STU-loven blev justeret i 2013, for at sikre at STU-tilbud udelukkende blev givet til
den ungegruppe, som absolut ikke kunne ses i andre uddannelsessammenhænge,
samt at mulighederne for inklusion og praktisk arbejde for denne gruppe unge kunne
udvikles.
Det betød for 2014 at det 12 ugers afklaringsforløb blev valgfrit. Men det er ikke
noget, vi umiddelbart har mærket så meget til. Afklaringsforløbet bruges stadig som
indledning til STU hos os og er et nyttigt redskab til at regulere uddannelsesplanen,
så den passer korrekt til den unge og den unges behov.
Desuden blev det muligt at udvide erhvervspraktikken, uden timemæssige begrænsninger. Det har vi benyttet os af i enkelte tilfælde, og vi oplever det som en positiv
justering af loven.
På STU CSU-Slagelse oplever vi, at vi får flere og flere unge ind, som skal have et
helt særligt skræddersyet forløb, eksempelvis med en tilknytning til VUC og entil-en lektiehjælp med fokus på afgangseksamen, eller et forløb, hvor den unge er
tilknyttet en arbejdsplads, der kræver bestemte kurser, som den unge opdateres
løbende med. Vi forestiller os, at der kommer flere særlige tilrettelagte forløb i
fremtiden, og er velforberedte på disse opgaver.

På baggrund af, at målgruppen på STU-Erhverv ændrer sig, ændrer efterspørgslen
for nye linjer, nye fag mv. sig også. Vi oplever, at vi er i en dynamisk proces, hvor vi
er meget opmærksomme på at kunne matche de behov, de unge har.
I 2014 har vi haft en del nye tiltag, som udmøntes i 2015. Vi har bl.a udviklet en
funktionsbeskrivelsesmodel, hvor formålet er at udarbejde en samlet vurdering af
den unges funktionsevne. Dette er lavet på baggrund af efterspørgsel fra Jobcentret
og vil være et nyttigt redskab til den proces, der kommer efter STU. Der er i vores
model taget højde for, at den er til unge med særlige behov, der afslutter STU.
Funktionsbeskrivelsen kompletterer det kompetencebevis, de unge får efter endt
STU.
Vi har desuden lavet en mentorordning, hvor den unge på tredje år får mulighed for
at få tilknyttet en mentor, som skal understøtte den unges praktikforløb og fortsat
være tilknyttet for en periode efter endt STU. Vi oplever, at der, når de unge afrunder
tredje år, ofte er meget, der skal arbejdes med, for at de kan blive fastholdt i en
tilknytning til arbejdsmarkedet eller på en ny uddannelse. Det kan være støtte til at
komme af sted om morgenen, hjælp til at møde op på arbejdspladsen eller den nye
uddannelsesinstitution. Det kan også være, at det at være på en arbejdsplads fortsat
kræver støtte efter endt STU. Det kan også være vejledning og konfliktforebyggelse.
Der vil i mentorstøtten være en gradueret udfasning gennem de første måneder,
efter den unge har afsluttet STU.
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Perspektivering

Desuden har vi i 2014 udarbejdet et forslag, som vi afventer politisk stillingtagen til.
I forbindelse med STU er det muligt at tilkøbe en støttepakke: lille støtte, mellem
støtte og stor støtte. Vi forestiller os, at det var muligt at kunne tilkøbe gradueret
støtte på CSU STU, hvor den bevilligede støtte ville kunne gradueres helt ned til
en time ugentligt, inden den helt udfases. Det aftales med sagsbehandler, familie/
pårørende/UU, når støtten gradueres. Det kræver som nævnt en politisk beslutning,
da taksterne er politisk besluttet. Vi kunne rigtig godt tænke os, at det trådte i kraft
til skoleåret 2015/16.
Vi oplever desuden et stigende behov for en mere helhedsorienteret indsats og
arbejder derfor i øjeblikket med muligheden for at kunne tilknytte en bo-del til
STU´en. Det vil i givet fald blive et kollegium, hvor der er personale, der binder STU
og bo-del sammen.

“Min hverdag var meget trist og ensom i folkeskolen. Jeg
var overvægtig og passede ikke rigtig ind i flokken. Så
begyndte jeg på STU-Erhverv.
Jeg kendte ikke de andre elever eller lærerne, og jeg var
bange for, om det ville blive ligesom i folkeskolen, men
jeg blev positivt overrasket og begyndte at snakke med de
andre fra starten.
I dag har jeg fået mere mod på at gå i skole og føler, at
jeg passer ind. Så kan jeg måske også passe ind på en
arbejdsplads.”

- Jens Skov Jensen (23)
Har gået på idrætslinien på STU-Erhverv siden 2012
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Afslutning
For STU har de nye reformer på arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet haft stor
betydning.
På CSU har vi derfor i højere grad end tidligere tilstræbt at tænke STU ind som en
integreret del af en arbejds- og uddannelsesmæssig opkvalificering.
Gennem etablering af nye tiltag, omstrukturering og effektivisering har vi igangsat
en produktudvikling på det indholdsmæssige plan m.h.p. at imødekomme såvel den
unges som køberkommunernes ønsker og behov.

Troels Jensen, Centerleder
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Læseafdelingen
Ordblindhed / talblindhed / it-hjælpemidler

Psykiatriafdelingen
Psykiske vanskeligheder og sindslidelser

Kommunikationsafdelingen
Erhvervet hjerneskade / talevanskeligheder

Høreafdelingen
Hørevanskeligheder

Synsafdelingen
Synsvanskeligheder / synshjælpemidler

Ungdomsuddannelser (STU)
STU-Erhverv / STU-Ungdom / klub

