Ydelseskatalog – Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse
I Ringkøbing-Skjern Kommune prioriteres brugen af egen/egne tilbud.
Der tages i alle sager stilling til om STU-huset i Tarm vil kunne matche den unges behov.

Målgrupper for STU
Målgruppen for STU er unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der ikke har
mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse.
Det kan eksempelvis være unge med autisme, multihandicappede unge, unge med ADHD eller andre
psykiske lidelser.
Det er ikke afgørende, hvilken diagnose eller udfordringer den unge har. Det er afgørende, hvorvidt
den konkrete unge kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Unge, som kan gennemføre en
anden ungdomsuddannelse med specialpædagogisk støtte er ikke omfattet af målgruppen for STU.
De unge kan indplaceres i følgende tre grupper:
Gruppe A
Målet for den unge er efter endt STU uddannelse at påbegynde yderligere uddannelse eller at få en
tilknytning til arbejdsmarkedet. Pågældendes uddannelsesplan vil bestå af elementer, som
understøtter at pågældende påbegynder yderligere uddannelse eller får en tilknytning til
arbejdsmarkedet. (F.eks. via fleksjob.) Derudover vil planen understøtte, at den unge i videst mulig
omfang bliver i stand til at indgå i almindelige hverdagsaktiviteter.
Gruppe B
Målet for den unge er efter endt STU uddannelse, at påbegynde yderligere uddannelse, beskyttet
beskæftigelse eller arbejdsmarkedet på særlige vilkår. Pågældendes uddannelsesplan vil bestå af
elementer, som understøtter at den unge efter endt uddannelse påbegynder yderligere uddannelse
eller bliver tilknyttet beskyttet beskæftigelse eller evt. får en tilknytning til arbejdsmarkedet på
særlige vilkår. (F.eks. skånejob). Derudover vil planen understøtte, at den unge i videst mulig
omfang bliver i stand til at indgå i almindelige hverdagsaktiviteter.
Gruppe C
Målet for den unge er efter endt STU uddannelse, at den unge bliver i stand til at begå sig og trives i
et bo- og samværstilbud. Pågældende uddannelsesplan vil bestå af elementer, som understøtter den
unges livskvalitet og at den unge i videst mulig omfang kan varetage egne behov i et botilbud.

1

Tilbud
STU-huset i Tarm
STU-tilbuddet er forankret under Dagtilbud og Undervisning
Ringkøbing-Skjern Kommunes tilbud, som sigter mod en bred målgruppe.
Tilbuddet er delt op i tre teams, alt efter hvordan undervisningen skal tilrettelægges, og hvilket sigte
man har efter endt STU.
Indhold:
Der tilbydes et varieret og bredt udvalg af boglige, praktiske og kreative fag. Mulighed for
opkvalificering på VUC og praktik. Fagene tilpasses ud fra efterspørgslen fra de
unge/bevillingsudvalget/STU-vejleder.

Målgruppe:
 Unge i gruppe A, B og C
 Elever med fysiske og psykiske handicaps
 Elever med udviklingshæmning
 Elever med ASF (autismespektrum-forstyrrelser)
 Elever med socio-emotionelle vanskeligheder
 Elever med multiple funktionsnedsættelser
 Elever der af andre årsager ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse
Der henvises desuden til STU-husets Facebook-side: STU-huset i Tarm og deres folder:
http://skjernaaskolen.skoleporten.dk/sp/file/453644f3-74cd-4b3e-b2f5-57ac77ef7778
I hvilke sager kan tilbuddet benyttes:
Alle sager, hvor læring og faglig og personlig udvikling er en del af uddannelsesplanen.

STU Drosselvej
STU-tilbud forankret under Handicap og Psykiatri på Fredensgade i Skjern.
Indhold:
Centret tilbyder en bred vifte af aktiviteter, lærings- og praktikforløb, som støtter op omkring
den sociale, faglige og personlige udvikling.
Det kunne f. eks indeholde:
- Botræning – En række aktiviteter og læring omkring de udfordringer som ligger i at bo
selvstændigt.
- Livsstil – En læring i egenomsorg, sundhed, kost og motion, samt sociale relationer.
- Samfund – Læring i brugen af offentlig transport, faciliteter og tilbud i nærområdet.
- Faglighed – Inddragelse af dansk, matematik, IT, samfunds og evt. sprogfag på individuelle
niveauer.
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Målgruppe:
 Primært elever fra gruppe A med autismespektrum forstyrrelse eller lignende
I hvilke sager kan tilbuddet benyttes:
I sager, hvor den unge har en begavelse indenfor normalområdet eller derover.

Erhvervsskolen Vestjylland:
STU-tilbud med et praktisk grundlag for læring. Linjerne er udgangspunktet i den faglige
opkvalificering.
Indhold:
Landbrug, håndværk og køkken som udgangspunkt. Desuden undervises i dansk med
underviser fra VUC, førstehjælp, samfundsfag, drama, sund livsstil, botræning, idræt, IT og
udslusning.
Der er mulighed for at bo på Erhvervsskolen Vestjylland, hvis Børn og Familie eller Handicap og
Psykiatri bevilger det. Det er den unges (og forældrenes) opgave at rette henvendelse til Børn
og Familie eller Handicap og Psykiatri, såfremt dette er et ønske.
Målgruppe:
 Primært unge fra gruppe A
 Unge med diagnoser, som eksempelvis ADHA, Autisme eller Aspergers syndrom
 Unge med indlæringsvanskeligheder
 Unge uden socialt tilhørsforhold
 Unge der har behov for ekstra støtte for at kunne gennemføre et uddannelsesforløb
 Unge med særlige læringsforudsætninger
Der henvises desuden til http://www.erhvervsskolenvestjylland.dk/
I hvilke sager kan tilbuddet benyttes:
Tilbuddet er især rettet mod unge, som bevilliges botilbud på Erhvervsskolen, og unge som har
et konkret sigte mod enten landbrug, håndværk eller køkken.

Andre tilbud
Undtagelsesvist kan andre tilbud komme i betragtning, hvis dette kan begrundes i elevens særlige
forhold.
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