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STU Svinninges tilbud retter sig mod unge 

mænd, som bedst lærer gennem praktisk 

arbejde – gennem at bruge hænderne.

 - Det handler om at møde de unge 

med en holdning, der hjælper og under-

støtter. Det handler om at inddrage dem i 

praktisk arbejde, så de kan få en oplevelse 

af, at de kan ét eller andet – selvom de alle 

har haft en skolegang, der for det meste 

har fortalt dem det modsatte. Men først 

og fremmest handler det om, at få dren-

gene til at forstå, at de selv bestemmer 

over deres egen fremtid. Den indstilling er 

ny for de fleste af dem, vi modtager her 

ved STU Svinninge, siger Peter Hansen, 

som sammen med sin kone, Helle, og en 

række medarbejdere på 4. år driver STU 

Svinninge.

Peter har selv prøvet en del gennem li-

vet. Efter 28 år med autoværksted og som 

STU Svinninge:

Nogle lærer bedst 
med hænderne
– og så følger hovedet nogle gange med!

entreprenør har han nu sammen med 

familien slået sig ned i den 800m2 sto-

re lagerbygning, hvor der er masser af 

praktiske arbejdsopgaver og ikke 

mindst en stort værksted med værk-

tøj til mekanik og højt til loftet i både 

konkret og overført betydning.

Mere end skoletilbud

Peter og Helle Hansen har udvidet 

STU-tilbudet med familiepleje, fordi 

de oplevede, at mange af deres 

STU-drenge trængte til mere end 

undervisning i dagtimerne.

- Vi gør meget ud af at hjælpe 

drengene til at få en helt alminde-

lig hverdag. Eksempelvis at kunne 

stå op om morgenen og få noget 

ordentligt at spise. Et af vores mål er at 

gøre de unge mennesker i stand til at fær-

des på arbejdsmarkedet, siger 

Peter Hansen.

Kaffe på kanden er et fast 

samlingspunkt, når STU-elever-

ne mødes i værkstedet ind i mel-

lem undervisning, udflugter og 

praktisk arbejde. Og jævnligt 

kommer tidligere elever og hil-

ser på og nyder en kop kaffe… 

og bliver hængende til efter 

mørkets frembrud.

Selvom drengene pr. defini-

tion lider af ”skole-fobi”, lykkes 

det tit for STU Svinninge at få 

gang i motivationen til at give 

sig i kast med læsningen og 

skrivningen. I hvert fald fortæller Peter 

Hansen, hvordan drengene står i kø, når 

dansklæreren ankommer – men det har 

vist en del at gøre med denne kvindes ud-

talte pædagogiske evner, indrømmer Pe-

ter!

Summa summarum virker det hos STU 

Svinninge, som om det praktiske arbejde 

også kan åbne for lærdom af mere teore-

tisk karakter.

Når hænderne arbejder, smitter det 

også af i hovedet! 

faktaboks:
Læs mere om STU Svinninge på:
www.stu-svinninge.dk

På bilmesse. Det er Martin øverst oppe!

Et fortjent hvil i afslappet værkstedsstemning hos 

STU Svinninge.


