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Center for socialt samvær, job og udvikling

STU
Uddannelsestilbud for unge med særlige behov

VI ER JAC-VESTEGNENS STU
Vi er en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særlige
behov, hvor der er plads til alle. Vores STU ligger tæt på naturskønne
områder og København. Vi benytter derfor stranden, Vest-Volden og de
kulturelle tilbud der er i hovedstaden og omegnskommunerne.
Undervisningen foregår dagligt i tidsrummet 9.00-14.00 i skoleårets 40
uger. Der er dog mulighed for tilkøb af heldagstilbud i tidsrummet 8.009.00 og 14.00-16.00.
Vi skaber rammerne for, at eleverne kan få de bedste og mest lærerige
oplevelser i de 3 år STU-uddannelsen varer.
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Vi har fokus på, at eleverne udvikler sig til unge mennesker,
der kan begå sig sammen med andre, som selvstændige individer inden for egen formåen. Vi ved, hvor vigtigt det er at
eleverne kan danne relationer, venskaber og generelt fungere socialt blandt andre unge. Derfor støtter vi vores elever i
at eksperimentere, sige fra, vælge til og generelt trives i de
miljøer de befinder sig i.
Ud fra et struktureret læringsmiljø med rammer der matcher
den enkeltes behov, giver vi eleverne mulighed for at lære
strategier, der kan udvikle dem til at blive den bedst mulige
version af sig selv.
Vi har et særligt fokus på at gøre undervisningen så meningsfuld for den enkelte elev som overhovedet muligt. Hver dag.
Vi arbejder derfor kontinuerligt med differentieret undervisning,
hvor undervisningen er temabaseret og ”hands-on” i genkendelige strukturer.

VI VED, HVOR VIGTIGT DET ER,
AT ELEVERNE KAN DANNE
RELATIONER OG VENSKABER

Vi har fokus på den gode kommunikation, hvor der bliver lyttet
til hinanden og hvor der bliver brugt tid på at forstå hvad hinanden har på hjertet.
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Hver elev får udarbejdet en individuel undervisningsplan med
personlige, sociale og faglige mål. I løbet af elevens 3 årige
uddannelse på STU er der indlagt praktikker, der er med til at
afklare hvad eleven fremadrettet ønsker at beskæftige sig med.
Vores fordel er at vi er en lille STU i en stor organisation. I
samarbejde med de andre tilbud i JAC-Vestegnen, kan vi tilbyde interne praktikker. Men også med mulighed for eksterne
praktikker i samarbejde med vores jobkonsulenter. Alle praktikker matcher så vidt muligt den enkelte elevs kompetencer
og interesser.
Vi deltager i organisationens årlige fester samt f.eks. Sjællandsfestival m.m. Vi afslutter skoleåret med en dimission for
afgangseleverne.

HER ER PLADS TIL ALLE
Hvis I har spørgsmål til vores hverdag i STU, er I mere end velkomne til
at kontakte os, for at få en snak eller lave en aftale om at komme forbi og
se vores STU og tale personligt med os.
Vi kan kontaktes på:
Tlf.: 4328 3266 / 2025 7062
E-mail: stu@brondby.dk
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Tlf.: 43 28 32 66 / 20 25 70 62
E-mail: stu@brondby.dk

