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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
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,
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. STU-Ungdom 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 med 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. Vi har desuden en AVU-linje (AVU= Almen
Voksen Uddannelse), som er forankret i vores Læseafdeling. AVU-undervisningen er for de
STU-elever som ønsker en 9.klasses afgangsprøve i dansk og matematik.

Unge på STU uddannelsen fordelt på de to hovedtilbud på CSU STU.
Tilbud

Antal: 01.10.2013

Antal: 01.10.2014

Antal: 01.10.2015

STU-Erhverv

39

34

49

STU-Ungdom

23

23

21

I alt

62

57

70

Fra perioden 2013-2015, på en udvalgt dato.

7

Udvikling og tendenser i 2015
Antallet af forløb på STU-Erhverv er stærkt stigende. Elevtallet plejer at svinge
lidt frem og tilbage i løbet af et år, på grund af løbende optag og elever der enten
springer fra eller tager orlov. Den tendens har vi slet ikke oplevet på samme måde i
2015. Det er få, der er faldet fra og få, der har valgt at tage orlov. Vi har dog stadig
løbende optag, hvilke betyder at elevtallet er steget fra august og til dec.
Vi oplever stadig at målgruppen er en anden, end den var år tilbage. De sidste to-tre
år har vi fået flere og flere unge med sociale og psykiske problematikker på STUErhverv.
Antallet af forløb på STU-Ungdom er let faldende, set i forhold til 2013 og 2014. Vi
oplever at flere af de elever, der bla. kommer fra Storebæltskolen – og som tidligere
var tilknyttet STU Ungdom, ønsker at blive en del af STU-Erhverv. Nogle elever
profiterer af at benytte sig af begge tilbud og i den forbindelse skræddersyer vi et
tilbud på tværs af de to afdelinger, til dem.
Desuden har vi en elev fra København og en fra Hillerød.
Antallet af STU uddannelsesforløb fordelt på køberkommuner.

Kommuner

Tilbud

1.10.2013

1.10.14

1.10.15

Slagelse

Antal STU

44

43

43

Sorø

Antal STU

14

11

14

Ringsted

Antal STU

1

2

5

Kalundborg

Antal STU

-

-

2

Næstved

Antal STU

-

1

2

Holbæk

Antal STU

-

-

2

Udvikling og tendenser i 2015

Slagelse er den største køberkommune. Sorø køber flere tilbud hos os, end tidligere.
Billedet ovenfor er et øjebliksbillede. Det er bestemt ikke statisk i forhold til
elevoptag fra Sorø. Vi har løbende elever, der kommer fra Sorø kommune. Primært
elever over 18.
Desuden oplever vi også, at der kommer flere elever fra Ringsted kommune.
Elever der kommer fra de resterende kommuner er ofte elever der bor på et
opholdsted i en periode i Slagelse, eller elever som flytter ud af Slagelse kommune,
mens de er i gang med en STU.

8

Støtte og forsørgelse
Støttebehov 2015
STU-Ungdom & ASK er i denne tabel delt i to.

Grundtakst

Lille støtte

Mellem støtte

Stor støtte

Erhverv

45

3

1

-

Ungdom

9

2

2

2

ASK

-

-

1

1 + 4 på 1:1
støtte

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

Ungdom

Erhverv

Pension

2

1

2

Kontanthjælp

2

12

45

Unge under 18

2

2

2
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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, men også
gennem dialognetværket, hvor UU Vestsjælland er tovholder.
Vi oplever en stigende interesse fra Ringsted kommune.

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, men også
gennem dialognetværket, hvor UU Vestsjælland er tovholder. Desuden deltager CSU
i flere andre netværkssammenhænge, i dialognetværk med visitationsudvalg, i UTA
(Ungdomsuddannelse til alle) mv.
Vi oplever et tæt samarbejde med Jobcenteret, Center for Handicap og Psykiatri,
samt Center for Børn & Unge.
Vi har også her særlige forløb, hvor vi i samarbejde laver skræddersyede forløb, som
ikke nødvendigvis lægger sig op af 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 periode skal i en særlig aftalt praktik
mv.
Slagelse kommune kontakter os løbende, når de har brug for STU-forløb.
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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 anden uddannelsessammenhæng,
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, hverken i 2014 eller 2015.
Afklaringsforløbet bruges stadig som indledning til STU hos os og er en nyttig
periode, 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 få 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 særlig 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 2015 har vi haft flere nye tiltag, som løbende implementeres i CSU´s STU. Bla. er
alle medarbejdere blevet opkvalificeret til at være OCN-vejledere.
OCN-metoden handler om at dokumentere sin læring i små skridt og tilmed få
et læringsbevis, som samler de dokumenterede færdigheder og kompetencer.
Validiteten i OCN metoden bygger på, at de unge på et OCN-certificeret læringsforløb
får mulighed for at dokumentere sin læring. De får således mulighed for at føre bevis
for sin læring, skridt for skridt gennem relevante opgaver.
OCN vil kunne komplementerer det kompetencebevis, de unge får, efter endt STU.
Målet er at alle afgangselever på CSU-Slagelses STU i 2016 får minimum et OCNlæringsbevis med sig, kombineret med kompetencebeviset.
Vi oplever i stigende grad at få unge ind som har brug for individuelle samtaler i
forbindelse med deres forløb. I den forbindelse er det i 2015 blevet muligt at få
motiverende samtaler med en af vores vejledere, der har taget en uddannelse som
kognitiv terapeut.
En del af de unge vi får på STU-Erhverv, har problematikker i forhold til
mødestabilitet. I den sammenhæng har det givet rigtig god mening, at vi har
understøttet med morgenvækning, enten via telefonopkald, morgenbesøg på
bopælen eller afhentning i hjemmet i en periode.
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Perspektivering

Desuden får vi unge, som af mange forskellige grunde ikke er i stand til at tage
offentlig transport alene. Der arbejder vi med transporttræning, så de unge blive
støttet i på sigt at kunne blive selvtransporterende.
Det seneste år har været præget af en relativ stor elev-fremgang i vores STU. Det
er primært vores STU-Erhverv, der oplever den store tilvækst af elever. Behovene
er meget differentierede og opgaverne med de unge mangfoldige. Det kræver en
personalegruppe, der er klar på mange løbende justringer, på grund af løbende
optag, men det kræver også en god portion omstillingsparathed i løbet af et skoleår.
Det er sjældent der er måneder, der er ens, da der stort set kommer en ny elev ind
hver måned. Det betyder selvfølgelig også at der er elever, der stopper i løbet af et
skoleår og ikke kun ved skoleåret afrunding. Det er blevet et vilkår for vores STU og
i særlig grad for STU Erhverv.
Det er en fordel, at vi have en relativt stor volumen, da vi på den måde har
mulighed for at udbyde en bred vifte af tilbud og har en personalegruppe der har
en stor palet af kompentencer, der tilsammen kan understøtte at mulighederne er
mangfoldige i vores STU.
Taksttabel for STU pr. 1. januar 2015

Takst
Grundtakst indholder:
Undervisning.træning. praktiske aktiviteterm
praktik svarende til 25t/uge jfr. lov og bekendtgørelse.
Holdstørrelse: 8 - 9 unge
Personale: 1 lærer 37t/uge, 1 socialpædagog 30
t/uge
Vejledning. ½t vejledning pr hold/uge
Praktik: Udgiftsneutral

Grundtakst:
Pris år: 191.260,pr. md.: 15.938,pr.dag:
524,-

Unge, der har brug for lille støtte til daglige
gøremål. Unge med periodevis behov for særlig
støttet transport eller træning af selvstændig
brug af offentlig transport

Takst inkl. lille støtte:
Pr. år: 216.810,pr. md.: 18.068,pr. dag:
594,Timetal 5/uge

Unge med særlige fysiske handicaps evt. med
begrænsede kommunikations- muligheder, med
behov for støtte til udførelse af daglige gøremål

Takst inkl. melle støtte:
Pr. år: 277.765,pr. md: 23.147,pr. dag: 761,timetal 10/uge

Multihadicappede unge, unge med intet eller
lidt talesprog. unge med behov for omfattende
støtte i udførelse af daglige gøremål.

Takst inkl. stor støtte:
Pr år:. 321-200,pr. md: 26.767,pr. dag:
880
Timetal 15/uge

Takst for klubben:
Heltidstilbud
Halvtidstilbud

Pr.
pr.
Pr.
pr.

T

år: 102.072,md.: 8.506,år.. 51.360,md.: 4.280,-
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CSU-Slagelse
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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

