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Ud af skolen
og hvad så?

H

vis man er barn eller ung med
særlige behov, kan det være
svært at finde det rette skoleeller uddannelsestilbud. Det vil
Ligeværd gerne hjælpe med.
Derfor udgiver vi dette uddannelseskatalog med over 70 skoler og uddannelsessteder. Vi håber, at det kan hjælpe både
forældre, børn og unge til at finde vej til
netop det sted, der passer den
enkelte bedst.
Når du skal finde et særligt tilrettelagt
uddannelsessforløb, er det vigtigt at få
overblik over de tilbud, der findes. På den
måde finder du ud af, hvilke muligheder
der er, og hvilke fagretninger og pædagogiske metoder, der passer bedst. Derfor
tror vi i Ligeværd på, at det er vigtigt at
vise mangfoldigheden af muligheder. Det
gør vi bl.a. med dette uddannelseskatalog,
og det gør vi også med de uddannelsesmesser, vi afholder i hele landet om
efteråret.
En stor del af de skoler og uddannelsessteder, du finder i kataloget, er medlemmer af Ligeværd. Gennem mere end 50 år
har Ligeværd arbejdet for at støtte børn,
unge og voksne med særlige behov, og
for at skabe gode skole-, uddannelses- og
beskæftigelsesforhold af høj kvalitet til
netop denne gruppe.
Vi ved godt, at mulighederne for at
vælge sit skole- og uddannelsestilbud er
meget forskellige fra kommune til kommune.

Noget er begrænset af lovgivningen, andet
er besluttet lokalt. I Ligeværd synes vi, at
børn og unge med særlige behov bør have
lige så gode og ligeværdige muligheder
for at vælge det sted, de vil gå i skole eller
uddanne sig, som alle andre børn og
unge. Det arbejder vi for.
Vi ved godt, at vi ikke kan sikre gode og
ligeværdige forhold for børn, unge og
voksne med særlige behov alene. Heldigvis
er der andre, der arbejder med. I Ligeværd tror vi på, at samarbejde er en nødvendighed for at forbedre forholdene for
mennesker med særlige behov. Vi arbejder
derfor sammen med en række organisationer, forskningsinstitutioner, fonde og
kommuner. Vi bestræber os på at være en
troværdig og konstruktiv samarbejdspartner
for alle dem, vi arbejder sammen med, og
vi ved, at hvis vi skal kunne hjælpe og støtte
mennesker med særlige behov, må vi
arbejde professionelt og ordentligt i alle
relationer.
Vi håber, at du får glæde af dette
katalog, og at du finder den skole eller
det uddannelsestilbud, der lige præcis
matcher dine behov.
Vi arbejder på, at du også får lov til at
vælge det!

Efterskoler
og Højskoler
”Jeg fik et
kanon godt
venskab,
og nogen
at støtte mig
op ad”

God læselyst.
Kærlig hilsen Ligeværd

www.ligeværd.dk
Unge | Uddannelse | Almen pædagogik | Unge i egen bolig | Unge i beskæftigelse | Ligeværd for alle | Venskaber

E

n specialefterskole er en efterskole,
hvor undervisningen er tilrettelagt
ud fra specialviden om fx autisme,
ADHD eller andre diagnoser. Det
vil sige, at der lægges stor vægt på
personlig udvikling og selvforståelse, som
basis for at lære de faglige ting. På efterskoler og højskoler er der gode muligheder
for at møde nye mennesker og lære om
samvær.
Et efterskoleophold varer fra et til to
år, og foregår typisk inden start på en
ungdomsuddannelse. Efterskoler optager
elever, som er mellem 14 og 18 år eller
som har gået i skole i minimum syv år. Er
eleven 18 år eller derover, skal der foreligge
en anbefaling fra myndighederne i elevens
hjemkommune.
Skolen opkræver et beløb pr. uge i
skolepenge, men herfra skal trækkes elevstøtte fra staten. Du kan beregne egenbetalingen for et efterskoleophold, når elev-

støtten er fratrukket på www.efterskolerne/
optagelse_og_pris/prisberegner. Nogle
kommuner yder støtte til egenbetalingen.
Hvis der er behov for støtte, er det en god
idé at kontakte en UU-vejleder og/eller
sagsbehandler for at undersøge muligheden.
Alle efterskoler har en mindre pulje, de
kan anvende til individuel støtte.
Under efterskoleopholdet er det den
enkelte efterskole, der har vejlederforpligtelsen. Elev og forældre vil derfor få hjælp
til at finde et uddannelsessted, hvor eleven
kan fortsætte, når efterskoleopholdet er
slut. Det foregår i samarbejde med elevens
sagsbehandler og UU-vejleder i hjemkommunen.
Højskoler arbejder under samme lov
som efterskolerne, og der er derfor flere
lighedspunkter.
Man skal være 17½ år for at starte på
et højskolekursus. Staten yder støtte til et
højskoleophold. Støtten er indregnet i den

pris, som højskoleopholdet koster. Den
enkelte elev ser ikke selv de penge, staten
giver i tilskud. Kontakt den enkelte højskole
for mulighed om nedsættelse af prisen.
Højskolerne har begrænsede midler til
rådighed og bestemmer selv reglerne for
tildeling. Unge uden ungdomsuddannelse
har desuden mulighed for at få nedsat
elevbetalingen. Kommunen yder støtte til
højskoleopholdet, hvis opholdet er et led i
en revalideringsplan, en handle- eller en
uddannelsesplan.
Kontakt den enkelte højskole, UU-vejleder eller en kommunal sagsbehandler
for at høre om mulighederne, og for at få
hjælp til at se hvordan økonomien vil
være i forbindelse med et højskoleophold.
Få mere information om efterskoler på
www.efterskole.dk og læs om højskoler
på www.hojskolerne.dk

Frie
fagskoler

F

rie Fagskoler er kostskoler, hvor de
unge bor på uddannelsesstedet. Undervisningen er baseret
på en praktisk måde at lære på.
Der kan vælges mellem 10. klasse
eller kurser, der retter sig mod erhvervsuddannelser. Mange Frie Fagskoler tilbyder
også STU. Frie Fagskoler tilbyder en bred
vifte af kurser indenfor bl.a. sundhed,
madlavning, tekstil og design.
Med stort fokus på praktiske fag er Frie
Fagskoler en inkluderende skoleform,
som er åben over for alle elever, og har
derfor ofte tilbud til unge med særlige
behov. De unge indgår i skolernes kostskolemiljø, og undervisningsforløbene er
ofte tilrettelagt som STU-forløb. Botræ-

Uddannelsessteder

ning er tilrettelagt, som en integreret del
af undervisningen.
På flere Frie Fagskoler bor elever med
særlige behov sammen med de øvrige
elever, og har også nogle almindelige
undervisningstimer sammen. Resten af
undervisningen foregår på små særligt
tilrettelagte hold.
Varigheden af et ophold varierer.
Man skal være fyldt 16 år eller have
afsluttet en 9. klasse.
Staten yder støtte til et ophold på en
Fri Fagskole. Støtten er indregnet i den
pris, som opholdet koster. Den enkelte
elev ser ikke selv de penge, som staten
giver i tilskud. Herudover er det muligt at
opnå en supplerende individuel støtte

efter behov. Midlerne hertil kommer fra
staten og administreres af den enkelte
skole.
De sociale myndigheder kan yde
supplerende støtte til unge med særlige
behov. Prisen for et ophold på en Fri Fagskole varierer. Kontakt skolen og kontakt
en UU-vejleder eller en sagsbehandler for
at høre om muligheden for at komme på
skolen og om tilskudsmulighederne for dig.
Et ophold på en Fri Fagskole kan være
en del af en STU, EGU eller et afklaringsår.
Herudover kan et år med ”mentorstøtte”
også være en mulighed.
Læs mere om Frie Fagskoler på
www.friefagskoler.dk.

U

ddannelsesstederne tilbyder
uddannelse og udvikling for
unge med særlige behov, som
har afsluttet grundskolen.
Uddannelsesstederne er
forskellige og spænder over en bred vifte
af tilbud. Mange uddannelsessteder er
organiserede som selvejende institutioner,
bofællesskaber, værkstedsskoler,
botræningsskoler eller helt andre
pædagogiske miljøer.
Med udgangspunkt i elevernes
ressourcer lægges der vægt på en helhedsorienteret indsats, hvor undervisning,
arbejde, bolig og fritid skal hænge sammen.
I samarbejde med den enkelte unge
udarbejdes en uddannelsesplan eller
udviklingsplan med fokus på den unges
udvikling af personlige og faglige kompe-

tencer. Mange uddannelsessteder tilbyder
undervisning og træning i at bo for sig
selv.
Uddannelsesstedernes fokus og
konkrete arbejdsmetoder varierer. Nogle
uddannelsessteder satser meget på
erhvervsrettede aktiviteter og værkstedsundervisning med produktion.
Andre satser mere på kreative fag som
teater og musik. Fælles for uddannelsesstederne er en prioritering af praktisk
læring og undervisning.
Et ophold på et uddannelsessted er
ofte led i en STU-uddannelse, et ressourceforløb, en jobplan eller en praktisk rettet
erhvervsuddannelse. Eleverne er som regel
over 18 år. Det er dog muligt for unge
under 18 år at komme på et uddannelsessted, men det kræver en særlig aftale

mellem kommune og uddannelsessted,
eller at det pågældende uddannelsessted
er godkendt til at modtage børn og unge
under 18 år. På uddannelsesstedernes
egne hjemmesider findes der uddybende
beskrivelser af indhold og målgruppe.
Uddannelsesstederne opkræver
normalt en pris pr. måned, og her er der
stor forskel på priserne. Opholdet på et
uddannelsessted betales sædvanligvis af
elevens hjemkommune via STU lovgivningen
eller social- og/eller beskæftigelseslovgivningen. Forsørgelse, kost- og tøjpenge,
værelsesbetaling m.v. afhænger af hvilken
del af lovgivningens bestemmelser, den
unge hører under. Kontakt UU-vejleder,
den kommunale sagsbehandler og
uddannelsesstedet for at blive klogere på
prisen for det enkelte uddannelsessted.

Den
forberedende
grunduddannelse
(FGU)

Hvad betyder
”Medlem af LIGEVÆRD”?

I

uddannelseskataloget møder du skoler
og uddannelsessteder, som er medlem
af Ligeværd Fagligt Forum. Disse steder
er mærket med ”Medlem af LIGEVÆRD”logoet, som du ser øverst på siden.
På denne side får du indblik i, hvad det
betyder at være medlem af Ligeværd
Fagligt Forum, som er én af de tre
foreninger, LIGEVÆRD består af.
Hvem kan blive medlem af Ligeværd
Fagligt Forum?
Skoler, uddannelsessteder, socialøkonomiske virksomheder og lignende organisationer kan søge om at blive medlem af
Ligeværd Fagligt Forum.

D

en forberedende grunduddannelse (FGU) er en uddannelse
for unge, der mangler de sidste
kompetencer for at kunne blive
optaget på og/eller gennemføre
en ungdomsuddannelse eller få mulighed
for fremtidigt job. FGU tilbyder almene
fag, undervisning på værksted samt
praktik. FGU hjælper med at skabe
overblik, motivation og retning.
Uddannelsen klargører den unge til at
tage næste skridt mod en ungdomsuddannelse eller et job. For at tage en FGU skal
den unge være under 25 år, og ikke have
gennemført eller være i gang med en ungdomsuddannelse. Den unge må heller
ikke være i beskæftigelse. Uddannelsens
længde afhænger af den enkelte, men kan
normalt ikke overstige to år. FGU er et
fleksibelt tilrettelagt uddannelsestilbud,
der tilgodeser den unges individuelle
kompetencer og behov.

FGU består af tre spor: Almengrunduddannelse (AGU), produktionsgrunduddannelse (PGU) og erhvervsgrunduddannelse
(EGU). AGU gør den unge klar til en erhvervsuddannelse eller anden ungdomsuddannelse. Undervisningen er praksisrettet i fag som fx dansk og matematik.
Det betyder, at projekter eller temaer kobles til undervisningen, så teori bliver sat i
forbindelse med praksis. PGU er bygget op
omkring et fagligt tema med værkstedsundervisning. Formålet er, at gøre
den unge klar til en erhvervsuddannelse
eller ufaglært beskæftigelse. Undervisningen
består af 2/3 produktion og 1/3 teori. Det
betyder, at der både er værkstedsundervisning som fx byg, bolig og anlæg samt
musikværksted, og også undervisning i
almene fag. EGU giver den unge erfaring og
kompetencer gennem virksomhedspraktik
i virksomheder.

Forløbet er fordelt med 2/3 praktik og
1/3 teori. Ved siden af praktikforløbet
tilrettelægges et skoleforløb med fagligt
tema og fag, som supplerer praktikken.
Der er 12 faglige temaer og 9 almene
fag at vælge mellem på PGU og EGU. Alle
FGU-skoler har de nødvendige fag for at
blive optaget på en erhvervsuddannelse
eller en gymnasial uddannelse. De faglige
temaer og værksteder varierer fra skole til
skole. Kontakt skolen for at høre nærmere
om deres tilbud.
Alle tre uddannelser indeholder et introniveau og tre efterfølgende niveauer. Den
unge udarbejder i samarbejde med skolen
uddannelsesforløbet, en såkaldt forløbsplan. Heri fremgår også hvilket niveau den
unge begynder og slutter på.
Der er ingen adgangskrav til FGU,
men for at optages på et af de tre uddannelsesspor, skal den unge visiteres af den
Kommunale Ungeindsats (KUI).

Hvad vil det sige at være medlem
af Ligeværd Fagligt Forum?
Som medlem forpligter skolen eller
uddannelsesstedet sig til at tilslutte sig
foreningens formål om at fremme ligeværdigheden i alle livets forhold for medborgere med særlige behov, begrundet i
sociale, indlærings- og funktionsmæssige
vanskeligheder samt at medvirke til, at
samfundet rummer ligeværdige muligheder for den enkelte.
Hvad betyder det for dig at vælge en
Ligeværd skole eller et uddannelsessted?
Når du vælger en Ligeværd skole eller et
uddannelsessted, er du sikret et sted,
som har været igennem og ”bestået” en
optagelsesproces hos Ligeværds sekretariat. Det betyder bl.a., at Ligeværd har
haft en grundig dialog med skolen eller
uddannelsesstedet omkring Ligeværds
formål, idegrundlag og vedtægter.
Optagelsesprocessen omfatter, at
Ligeværd kommer på besøg forud for
skolens/uddannelsesstedets optagelse
i foreningen.

Medlem af

Følgende skoler og uddannelsessteder
er medlem af Ligeværd
Aabæk Efterskole

Idrætshøjskolen Aarhus

AspIT

Kaffefair

Autismecenter Nord-bo

Karise Efterskole

Autismecenter Storstrøm STU

Karisefonden

Birkeskolen

Klintebjerg Efterskole

Bo & Jobuddannelsen

Kvie Sø Efterskole

Bo/Skole/Job

Landeriet

Brande Højskole

Liv og Job STU

Byggetek

LO Århus

Bøgevangskolen

Lyngåskolen

Det Gamle Mejeri

Marie Grubbe Ung & Uddannelse

Djurslands Folkehøjskole

Ny Fjordbo - Vejlefjord Rehabiliterings-

DSI Erhvervsskolen Vestjylland

center

DSI Munkegården

NSV Næstved

Dybbøl Efterskole

Nørre Vesterskov

Efterskolen Helle

Parat Til Start

Efterskolen Østergård

PGU Rosenholm

Egmont Højskolen

PMU (Praktisk Medhjælper Udvikling)

EGU center for Vejledning Københavns

Rødding Fri Fag- og Efterskole

kommune

Sdr. Bork Efterskole

Ella og Møller Sørigs Fond

Sind Daghøjskole

Elmelund/Thy STU

Sofie Rifbjerg Efterskole

Facet

Springbræt Aarhus

Fenskær Efterskole

Startskuddet

FGU Aalborg Mou Hotel

Struer Fri Fagskole

Finderup Efterskole

Strømmen

FO Århus

STU Frederikshavn

Fonden Erhvervsskolen Vestjylland

STU Lolland

Fonden Grantoftegaard

Stubbekøbing Efterskole

Fonden Nordvirk

STU Springbrættet

Fonden Skovhaven

Tag Fat ApS

Gaia Akademi

Tinnetgaard Bo- og Erhvervsskole

Grennessminde Birkerød

Tolne Efterskole

Grennessminde i Taastrup

Troldkærskolen

Gødvad Efterskole

Try Efterskole

Havredal Praktiske Uddannelser

Uddannelsesforbundet

Horisonten STU

University College Syd

Høng Erhvervsskole

Vittrup Fri Fagskole

IBOS -Institut for blinde og svagsynede

Vordingborg Fri Fagskole

Idræts- og Uddannelsesakademiet

Waldemarsbo Efterskole

Idrætsefterskolen Ulbølle

Østagergård

Tolne Efterskole

Try Efterskole
Medlem af

Medlem af
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Region NORDjylland

”På højskolen
får man nye venner,
og man får lov til
at være sig selv”

2

Højskolevej 9, Try
9330 Dronninglund
Telefon: 98 29 23 92
Forstander: Peter Bernøe
forstander@tryefterskole.dk
www.tryefterskole.dk

Antal elevpladser:
75
Aldersgruppe:
14-18 år
Mulighed for at bo:
Ja
Tilgængelighed for
kørestolsbrugere:		
Ja
STU:
		Nej

Antal elevpladser:
84
Aldersgruppe:
14-18 år
Mulighed for at bo:
Ja
Tilgængelighed for
kørestolsbrugere:		
Nej
STU:
		Nej

Antal elevpladser:
12
Aldersgruppe:
15+
Mulighed for at bo:
Nej
Tilgængelighed for
kørestolsbrugere:		
Ja
STU:
		Nej

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• 	Særligt tilrettelagt 2-årig HF-uddannelse forløb
for unge mennesker med autisme
•
2-årig HF uddannelse
•
3-årig STX uddannelse
•
HF for ordblinde

Gården - landbrug og ridning
Sport
Natur og outdoor
Køkken
Bygge/anlæg
IT/medie
Motor/metal
Musik
Kunst/kultur
Botræning

Sankt Jørgens Gade 5
9000 Aalborg
Telefon: 96 31 37 70
Rektor: Christian Warming
adm@katedralskolen.dk
www.katedralskolen.dk

3

Dvergetvedvej 95
9870 Sindal
Telefon: 98 93 05 11
Forstander: Dorte Faurholt Jensen
kontakt@tolneefterskole.dk
www.tolneefterskole.dk

Tolne Efterskole er en prøvefri specialefterskole med værkstedsbaseret undervisning. Boglig undervisning er integreret
i den praktiske undervisning på værkstedet, så der er sammenhæng mellem teori og praksis. På vores valgfag er der
mulighed for yderligere fordybelse i forskellige emner.
Som 2. eller 3. årselev er der mulighed for vores botræningstilbud. Her bor du i hus sammen med 6 – 8 andre unge
mennesker, og her lærer du mere om at handle ind, lave
mad, gøre rent, og vaske tøj, så du er bedre forberedt til at
flytte hjemmefra.
Hos os synes vi, at venskab og fællesskab er vigtigt, og vi gør
meget for at skabe trygge rammer for et spændende og
lærerigt år.

1

aalborg
katedralskole

Metal/Auto
Byg & Grøn
Glas og Keramik
Landbrug
Heste
Friluftsliv
Mad og ernæring
Musik
e-Sport

Aalborg Katedralskole optager hvert år 12 elever i en 2-årig
HF-klasse udelukkende for unge med en diagnose indenfor
autismespektret. Klassens lærere er efteruddannede inden for
autisme og har omfattende erfaring med målgruppen. Klassen
har tilknyttet en autismefagligt uddannet mentor, som gennemfører individuelle samtaler og er med til at sikre, at der bliver
taget hånd om de unges behov. Uddannelsen kan forlænges til
3 år, hvis det ikke viser sig muligt at gennemføre den på 2 år.
Alle skolens lærere har erfaring med undervisning af unge med
autisme. Derfor har skolen også mulighed for i et vist omfang
at yde autismefaglig støtte til unge mennesker med autisme,
som ønsker at gå i en ordinær HF- eller STX-klasse. Fra skoleåret 2021-2022 tilbyder Aalborg Katedralskole som noget nyt
2 årigt HF for unge med ordblindhed og særlige udfordringer i
forbindelse med læsning og skrivning. Der er tale om en helt
almindelig 2-årig HF-uddannelse, men i den daglige undervisning og i forbindelse med skriftlige afleveringer vil der være
ekstra læringsmæssigt fokus på elever med udfordringer i
forhold til læsning og skrivning. Eleverne vil få gratis adgang til
IT-hjælpeprogrammer under uddannelsen.

Specialefterskole hvor fokus er på fællesskab, venner og
værkstedsbaseret undervisning. Vi vægter trivsel, tryghed og
din faglige, sociale og personlige udvikling. På Try Efterskole
tilbydes du værksteder, fag, valgfag og fritidsliv der både
er udfordrende og meningsfuldt. Målet er, at du får de
kompetencer der understøtter din dannelse, uddannelse
og livsduelighed, og dermed hjælper dig godt videre i livet.
På Try Efterskole tager vi udgangspunkt i hvad der motiverer
og interesserer dig, og sætter elevinvolvering højt.
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AspIT
Nordjylland
Ryesgade 58
9000 Aalborg
Telefon: 33 34 49 01
Leder: Mette Buus Pedersen
mepe@aspit.dk
www.aspit.dk

Autismecenter
Nord-Bo

Medlem af

4

Lindholm Brygge 2-4
9400 Nørresundby
Telefon: 98 27 90 02
Leder: Anni Jespersen
aij@nordbo.dk
www.nordbo.dk

Elmelund/
Thy STU

Medlem af

5

Hanstholmvej 32
7700 Thisted
Telefon: 97 91 24 23
Forstander: Alice Thomsen
alice@elmelund-jfb.dk
www.elmelund-jbf.dk

Limfjordsskolen
Medlem af

6

Granlyvej 11-13
9670 Løgstør
Telefon: 99 66 90 00
Forstander: Jens Lyngby
limfjordsskolen@vesthimmerland.dk
www.limfjordsskolen.dk
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Antal elevpladser:
35
Aldersgruppe:
16-35 år
Mulighed for at bo:
Nej
Tilgængelighed for
kørestolsbrugere:		
Ja
STU:
		Ja

Antal elevpladser:
Ca. 70
Aldersgruppe:
Fra 15 år
Mulighed for at bo:
Ja
Tilgængelighed for
kørestolsbrugere:		
Ja
STU:
		Ja

Antal elevpladser:
50
Aldersgruppe:
Fra 17-85
Mulighed for at bo:
Ja
Tilgængelighed for
kørestolsbrugere:		
Nej
STU:
		Ja

Antal elevpladser:
38
Aldersgruppe:
16-22 år
Mulighed for at bo:
Ja
Tilgængelighed for
kørestolsbrugere:		
Ja
STU:
		Ja

•
Teknik
•
Softwarekonstruktion
•
Visualisering
•
IT Sikkerhed og IT Kvalitetssikring
• 	Samfundsforståelse
•
Kommunikation
•
Personlig udvikling og ADL

Uddannelsesrettede fag
Mat., eng., tysk, dansk, samf., enkeltfag ved VUC, historie

•
•
•

•
Botræning
•
Praktik
•
Musik - kor
•
Friluft
•
Kunst
•
IT og kommunikation
•
Medborgerskab
•	Bevægelse/idræt: dans, svømning, floorball
og fodbold
•
Studietur/sommerlejr

Beskæftigelsesrettede fag
intern og ekstern praktik, programmering, kreativ
produktion, kantine, intern service, butiks- og cafédrift,
kørekort-teori, cv-skrivning, håndværk/montage
Obligatoriske fag
ADL, social læring, transporttræning, vejledning, motion

AspIT har siden 2005 været en del af danske erhvervsskoler og
er en erhvervsrettet IT uddannelse til unge med Autisme
Spektrum Forstyrrelse (ASF) eller lignede. Eleven på AspIT har
udmærkede kundskaber i dansk (kan læse og skrive), engelsk
(kan læse) og matematik (har logisk sans), samt en stor interesse
for IT. Når man har det godt kan man lære. På AspIT er eleverne
i trygge rammer til at lære, forældrene er trygge for elevens
fremtid, og der er tryghed for virksomhederne, der får veluddannede specialister trænet i virksomhedens arbejdsmetoder
og teknologier, og over 80 % af eleverne fra AspIT opnår varig
ordinær beskæftigelse inden for IT-området, hvilket dokumenteres af COWI – se rapporten på aspit.dk. AspIT er et engageret
og forudsigeligt miljø, hvor vi samarbejder med elevens netværk, familie, sagsbehandlere, UU-vejledere og støtte- og kontaktpersoner. Eleven opnår en så høj selvstændighed og livsduelighed som muligt, da der hele tiden og løbende er fokus
på den personlige udvikling og almindelige daglige livsførelse.

Valgfag
e-Sport, spilcafé, friluftsliv, kreativ, musik, mental
sundhed, eftermiddagscafé

STU på Autismecenter Nord-Bo forløber i autismespecialiserede (ungdoms)miljøer. Uddannelsen udvikler elevernes
faglige, personlige og sociale kompetencer. I løbet af de tre
år bliver eleverne afklaret i forhold til beskæftigelses- og
uddannelsesrettede muligheder efter STU’en, og vil
afslutningsvis modtage et kompetencepapir.
I STUén på Autismecenter Nord-Bo har alle elever en
personlig vejleder. Vejlederen laver sammen med eleven et
struktureret skema, som er særligt tilrettelagt til den enkelte
elev ud fra de overordnede mål, der skal arbejdes med i
løbet af de tre år.

4

5

Skov- og havemedhjælper
Mad- og servicemedhjælper
Produktions- og værkstedsmedhjælper

Valgfag
•
Gartneri
•
Ridning
•
Surfing
•
Udeliv
•
Træværksted og savværk
•
Erhvervsafklaring
•
Aktivitets- og samværstilbud
•
Botræning

Er du klar til at flytte op til os? Limfjordsskolen er et efterskolelignende helhedstilbud for udviklingshæmmede, hvor du kan
tage din STU og bo på skolen samtidig. Vi tilbyder et aktivt
ungdomsmiljø, hvor du vil møde andre ligesindede unge i et
unikt fællesskab med nærværende personale. Du vil blive en
aktiv deltager, hvor du er med til at hjælpe med bl.a. indkøb,
madlavning og botræning. Vi tager udgangspunkt i dine
kompetencer og vil understøtte din udvikling til at blive så
selvhjulpen og selvstændig i dit eget liv som muligt. Du vil
opleve en masse: studietur, biografture, filmaftener, hygge i
sofaen, fritidstilbud og fester.

Alle har en plads i livet – vi hjælper dig med at finde din
Hos Elmelund er vi til for at sætte retning og skabe mening i
livet for vores unge mennesker. Vi tilbyder forløb i relation til
at bo, arbejde, uddanne sig og leve et aktivt fritidsliv. Vi har
uddannelser med fokus på natur, mad og værksteder, vi har
bofællesskaber med fokus på venskaber, fritid og hygge og
vi har en tæt kontakt til lokale praktiksteder og andre former
for arbejdspladser, hvor de unge mennesker oplever at
være værdifulde i sig selv og bidrage til fællesskabet.
Se mere på www.elmelund-jbf.dk.
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PMU (Praktisk

Medhjælper Udvikling)

Nørre
Vesterskov

Medlem af

8

Medlem af

Sind daghøjskole
Aalborg

9

10

Ole Rømers Vej 4
9870 Sindal
Telefon: 96 78 14 00
Forstander: Solveig Vejen
info@pmu.dk
www.pmu.dk

Damsigvej 8
9352 Dybvad
Telefon: 98 86 91 11
Forstander: Karen Gadensgaard
info@nr-vesterskov.dk
www.nr-vesterskov.dk

Bispensgade 5
9000 Aalborg
Telefon: 98 13 80 66
Forstander: Anders Dahl
anders@sindskole.dk
www.sindskole.dk

Antal elevpladser:
80
Aldersgruppe:
16-30 år
Mulighed for at bo:
Ja
Tilgængelighed for
kørestolsbrugere:		
Nej
STU:
		Ja

Antal elevpladser:
26
Aldersgruppe:
18-30 år
Mulighed
for
at
bo:
Ja
•
Tilgængelighed for
kørestolsbrugere:		
Nej
STU:
		Ja

Antal elevpladser:
20
Aldersgruppe:
15-25 år
Mulighed for at bo:
Nej
Tilgængelighed for
kørestolsbrugere:		
Ja
STU:
		Ja

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•	Dansk, Engelsk og
Matematik
•	Samtaleværksted
•	Psykologi
•	Samfundsdebat
•	Kreativt værksted
•	Musik

Butik Socialøkonomiske Ruth
Medie- og eventværksted
Catering- og køkkenværksted
Skovværksted
Smedjeværksted
Kunstværksted
Fragtværksted
Træværksted
Auto- og cykelværksted
Pedel- og serviceværksted

Heste og ride-linje
Landbrug
Tømmer/pedel
Køkken
Kreativ
Valgfag dansk og matematik

Nr. Vesterskov er en selvejende institution, som tilbyder
dagtilbud, bo-støtte, STU forløb og individuelle forløb for
borgere, som har brug for et særligt tilbud. Nr. Vesterskov
har mange udfoldelsesmuligheder. 50 tdr. land mark og
skov, landbrug med kødkvæg og heste samt skovbrug og
videreforarbejdning på savværk og tømrerværksted. Vi har
kreativt værksted, køkken og praktisk undervisning som er
en del af vores tilbud.
Det overordnede formål er at give den enkelte de bedste
betingelser for at kunne leve et selvstændigt og meningsfuldt liv med størst mulig grad af indflydelse og
medbestemmelse på egen situation.
At udvikle den enkeltes ressourcer og vise, at alle kan
bidrage til fællesskabet.
Succes er ”at komme fra magtesløshed til mestring af livet.”

PMU er et helhedsorienteret tilbud, med mange års erfaring
med unge med særlige behov. Her får den unge afprøvet og
udviklet sine personlige, sociale og faglige kompetencer i
forhold til arbejde, boform og fritid. Vi tilbyder STU,LAB og
ressourceforløb, samt botræning i vores bofællesskaber,
hvor der gives støtte efter servicelovens §85 og §66 og 107.
Vores 10 produktionsværksteder danner rammen om at give
de unge en bred erfaring, forståelse og identitet i forhold til
beskæftigelse og de faglige kompetencer. Alle værksteder
er produktionsværksteder med direkte kundekontakt, og
der arbejdes efter de samme principper som på det ordinære
arbejdsmarked. Vi har fokus på, at de unge oplever succes
og livskvalitet som er med til at styrke deres personlige og
sociale kompetencer.
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Medlem af

•	Køkken
•	Fremtidsværksted
•	Motion
•	Kunst
•	Træværksted
•	Sundhedsværksted
•	Skriveværksted

Vi er et tilbud til unge psykisk sårbare med en intelligens i
normalområdet. Vi har en overskuelig hverdag med små
hold og fokus på tryghed, relationer og styrkelse af din
udvikling og dine fremtidsudsigter.
Vi arbejder med 4 udviklingsområder:
Fagligt, Du kan arbejde med at forbedre dit faglige niveau
i dansk, matematik og engelsk
Personligt, Vi tilbyder en lang række andre fag, hvor du kan
udvikle dig på det personlige område
Socialt, Vi har et rart fællesskab, hvor der er plads til
forskellighed - og du kan være lige den, du er
Praktik, skolen har mulighed for at finde praktikker.
Skolens overordnede mål er, at du kan: Finde trivsel i din
hverdag og udfolde dine evner, håndtere dagligdagens
udfordringer samt indgå i meningsfyldte fællesskaber.
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Djurslands
Folkehøjskole
Drammelstrupvej 15, Tirstrup
8400 Ebeltoft
Telefon: 87 52 91 20
Forstander: Heidi Vølcker
post@djfh.dk
www.djfh.dk

Region midtjylland

Medlem af
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Antal elevpladser:
50
Aldersgruppe:
17½ - 60 år
Mulighed for at bo:
Ja
Tilgængelighed for
kørestolsbrugere:		
Ja
STU:
		Ja - delvis

•
•
•
•

Musik
Friluftsliv
Kunst
Dans og teater

•
•
•
•

Motion
Bo-undervisning
Den slanke linje
Højskoleliv

Vi har siden 2002 tilbudt højskoleophold (og indgået som en
del af STU) til elever med udviklingshæmning.
Højskolemiljøet er kendetegnet ved socialt samvær, interesse
for livet og verden, og stor rummelighed i forhold til
elevernes individuelle behov.

”Det er fedt at gå
på STU. Hvis du ikke
har prøvet det
- så prøv det”

Vores fokus er på praktiske fag, modning og selvstændighed,
så det er ikke en forudsætning at kunne læse.
Vi ser på det hele menneske – ikke på handicappet, og skaber
et trygt univers, hvor man kan være sikker på, at der er nogen
til både at skubbe bagpå, hvis der sker for lidt, og nogen til
at gribe, hvis der sker for meget.
Hvad enten det er første gang eleven skal hjemmefra, eller
det handler om at komme videre fra efterskole/STU,
forbereder højskolen eleven til voksenlivet. Eleverne har
større frihed og får lov at stå på egne ben, men er stadig i
trygge og faste rammer.
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Efterskolen
Helle

Egmont
Højskolen

Medlem af

Dyrehavevej 28
8500 Grenå
Telefon: 86 38 44 66
Forstander: Poul Bang
kontor@efterskolenhelle.dk
www.efterskolenhelle.dk

Villavej 25, Hou
8300 Odder
Telefon: 87 81 79 00
Forstander: Søren M. Kristensen
mail@egmont-hs.dk
www.egmont-hs.dk
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Antal elevpladser:
100
Aldersgruppe:
14-18 år
Mulighed for at bo:
Ja
Tilgængelighed for
kørestolsbrugere:		
Nej
STU:
		Ja

•
•
•
•
•

Kunst og foto
Musik og scene
Natur og adventure
Kost og livsstil
Digitalt design

•
•
•
•
•

Medlem af

13

Antal elevpladser:
210
Aldersgruppe:
Fra 17½ år
Mulighed for at bo:
Ja
Tilgængelighed for
kørestolsbrugere:		
Ja
STU:
		Ja

Krop og bold
e-sport
Vilde dyr
Rollespil
Køkken skills

•
•
•
•
•
•
•
•

Som efterskole har vi en stor opgave med at sætte vores
elever i stand til at begå sig i det pluralistiske samfund. Vores
elever skal først og fremmest lære at fungere i et fællesskab
blandt 9 andre unge mennesker, men samtidig skal de lære
at tilegne de sig en viden om, hvordan de klarer sig i det
større samfund. Eleverne får med andre ord redskaber til at
begå sig. Gennem dagligdags situationer, samtaler i undervisningen, konflikter med værelseskammeraten og debat på
forældredage er det vores mål, at eleven hele tiden bliver
klogere på denne praktiske viden om at begå sig. Det handler
om, at eleven bliver oplyst om livet og lærer at være sammen med andre mennesker. Det handler også om, at eleven
opnår en forståelse for menneskelivets grundvilkår, og om
at de får personlig styrke og viden om livet, så de formår at
håndtere disse vilkår, og så de lærer at mestre deres eget liv.
Ikke alle værdier er gode, og den moderne ungdomskultur
rummer en udfordring for det enkelte unge menneske. Udfordringen består i, at de skal sættes i stand til selv at tolke
de mange signaler, og at de selv skal kunne foretage valg.

BPA
Musik
Medie
Psykologi
Tankespil & e-sport
Faglige færdigheder
Mad uden mor
Friluftsliv

•
•
•
•
•
•
•

Idræt
Kunst
Keramik
Vandsport
Svømning
Værkstedsfag
Tekstil & design

Egmont Højskolen er en højskole for alle - også mennesker
med handicap. Højskolen er indrettet, så kørestolsbrugere
og gangbesværede kan færdes uhindret overalt. Skolen
ligger smukt ved skov og strand og har gode faciliteter med
bl.a. idrætshal, handicaptilgængeligt træningscenter og en
svømmehal med Danmarks eneste rutsjebane, der er fuldt
tilgængelig for kørestolsbrugere.
Før du bliver elev, inviteres du til en optagelsessamtale, hvor
du ser skolen og dens faciliteter. Her vil vi også tale om evt.
hjælpebehov og præsentere dig for de muligheder, Egmont
Højskolen kan tilbyde.
Se mere på www.egmont-hs.dk.
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“SKOLEN FOR HELE MENNESKET”

Ungdomshøjskolen
Søndbjerggård
Aggerholmsvej 19
7790 Thyholm
Telefon: 97 87 50 11
Forstander: Mads Holm
kontor@soendbjerggaard.dk
www.soendbjerggaard.dk

Finderup
Efterskole
Herborgvej 7
6900 Skjern
Telefon: 97 36 28 00
Forstander: Allan Trelborg
info@finderupefterskole.dk
www.finderupefterskole.dk
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Antal elevpladser:
18
Aldersgruppe:
16-30 år
Mulighed for at bo:
Ja
Tilgængelighed for
kørestolsbrugere:		
Ja
STU:
		Ja

•
•
•
•
•

Kreativ
Køkken
Udeliv
Værksteder
Motion

• 	9. kl eksamen
• 	Afklaring af fremtidig bolig
• 	Afklaring til job eller
uddannelse
•
Rejser og oplevelser

På Søndbjerggård er målet at blive klar til et ”så selvstændigt
voksenliv som muligt.”
Det arbejder vi med ud fra fire overskrifter:
• Eleven skal lære at begå sig i et fællesskab – i skole,
på en arbejdsplads og i fritiden.
• Eleven skal få forståelse af sig selv – selvindsigt,
psykoeducation og lære at tage ansvar for eget liv.
•	
Afklaring af fremtidig bolig og beskæftigelse
– ADL, Botræning, eksamen, praktik
•	
Dannelse og opdragelse – klassisk højskole om det du
også skal lære: samfund, historie, normer, værdier,
kultur, takt og tone osv.
Ungdomshøjskolen Søndbjerggård er et opholdsstedsted,
der drives som en højskole. Eleverne er psykisk sårbare
unge, med forskellige diagnoser. Det kan fx være autisme,
ADHD, udviklingsforstyrrelser eller andre psykiske vanskeligheder. Det kan også være unge som har svært ved at gå i en
almindelig skole. Unge der brug for at være i et roligt og
forudsigeligt miljø.

Medlem af
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Stavangervej 2
8600 Silkeborg
Telefon: 86 82 08 11
Forstander: Jacob Thorning
info@goed.dk
www.goed.dk

Antal elevpladser:
63
Aldersgruppe:
14-18 år
Mulighed for at bo:
Ja
Tilgængelighed for
kørestolsbrugere:		
Nej
STU:
		Nej

Antal elevpladser:
100
Aldersgruppe:
14-18 år
Mulighed for at bo:
Ja
Tilgængelighed for
kørestolsbrugere:		
Nej
STU:
		Nej

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Nærhed og støtte		
Idræt, fodbold og friluftsliv
Musik og drama
Niveaudelt undervisning
Heste
Træ, metal, byg og anlæg
Læsetræning
Afgangsprøve i dansk og matematik
Kok-amok, kunst og håndarbejde
Sund kost og motion

Skolen er oprettet af KFUM & K og Y´s Men. Vi er en lille skole
med 63 elever præget af struktur og gode oplevelser. Her er
et stærkt fællesskab båret af et kristent værdigrundlag.
Nærhed, støtte og omsorg er nøgleord i dagligdagen. Der
lægges vægt på både boglige og praktiske fag, og der kan
vælges mellem mange forskellige linjefag og valgfag. Der er
mulighed for at tage folkeskolens afgangsprøve FP9 i dansk
og matematik.
På Finderup Efterskole er det højt prioriteret at kombinere
den boglige og den praktisk baserede undervisning. Der
lægges vægt på niveaudelt undervisning i traditionelle
skolefag på små hold. Udgangspunktet er altid elevens
niveau, og vi lægger meget vægt på at give den rette
erhvervsvejledning og hjælpe alle videre i tæt samarbejde
med forældre og UU-vejleder.
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Gødvad
Efterskole

Sdr. Bork
Efterskole

Medlem af

Medlem af

Anerbjergevej 27, Sdr. Bork
6893 Hemmet
Telefon: 75 28 00 16
Forstander: Brian Friis Jørgensen
info@sdrborkefterskole.dk
www.sdrborkefterskole.dk
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Antal elevpladser:
75
Aldersgruppe:
14-18 år
Mulighed for at bo:
Ja
Tilgængelighed for
kørestolsbrugere:		
Nej
STU:
		Nej

Landbrug og gartneri
Håndværk, kunst og design
Køkken og sundhed
Idræts- og friluftsliv
Musik og teater
Dansk
Matematik

•
Venskaber for livet
•
Sang/solo
• 	Udenlandstur/
Kbh.-tur
•
Sport
•
Ung mad
•
Krea

Gødvad Efterskole er en almen specialefterskole med
omfattende specialundervisning og fokus på faglig, social og
personlig udvikling. Her vægtes efterskolelivet, faglighed,
ungdomsmiljø, fællesskab og gensidig respekt højt. Inklusion
af boglig undervisning på linjefagene er helt centrale
elementer i skolens undervisning. Vi har gode faciliteter med
bl.a. idrætshal, træværksted samt moderne værelser og
opholdsrum. Vi bor naturskønt og centralt ved Gudenåen og
Silkeborg Langsø; med nem adgang til transport i alle
retninger. Gødvad Efterskole gennemfører 8. - 9. - 10. (11.)
klasse.

•
•
•
•
•
•
•

It
Musik/drama
Kontaktperson
Dansk/mat./eng.
Gocart
Værksted
Ridning

Alle vil gerne lykkes. Vi er en specialefterskole med niveaudelt undervisning. Der er 8-13 elever og to - tre lærere i de
boglige fag. Dagligdagen er struktureret og præget af
nærvær, fællesskab og støtte. Vi vægter både den faglige
undervisning og valgfagene.
Skolen bygger på kristent menneskesyn, og vi lægger vægt
på ærlighed og gensidig respekt. Vi spejder efter det bedste
i hinanden og er ”skolen for hele mennesket”.
Sdr. Bork Efterskole er beliggende i Vestjylland tæt ved hav
og fjord. Skolen er røg- og eksamensfri.
Du er velkommen til at ringe og aftale et besøg på skolen.
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Hadsten
Fri Fagskole
Østergade 77
8370 Hadsten
Telefon: 86 98 01 45 / 29 64 59 81
Forstander: Inge-Dorte Wandall
info@hadstenff.dk
www.hadstenff.dk

Struer
Fri Fagskole
Vesterled 7
7600 Struer
Telefon: 97 85 08 22
Forstander: Else Marie Markvorsen
post@struerfrifagskole.dk
www.struerfrifagskole.dk
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AspIT
Midtjylland

Medlem af
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Arvikavej 2B
7800 Skive
Telefon: 33 34 49 01
Leder: Helle Holtemann
hh@skivecollege.dk
www.aspit.dk

AspIT
Østjylland

Medlem af

Banegårdspladsen 1a, 2.sal
8000 Aarhus C
Telefon: 33 34 49 01
Leder: Anders Stenumgaard Lind
anli@aspit.dk
www.aspit.dk

20

Antal elevpladser:
40
Aldersgruppe:
16-21 år
Mulighed for at bo:
Ja
Tilgængelighed for
kørestolsbrugere:		
Nej
STU:
		Ja

Antal elevpladser:
40
Aldersgruppe:
16-22 år
Mulighed for at bo:
Ja
Tilgængelighed for
kørestolsbrugere:		
Nej
STU:
		Ja

Antal elevpladser:
35
Aldersgruppe:
16-35 år
Mulighed for at bo:
Nej
Tilgængelighed for
kørestolsbrugere:		
Ja
STU:
		Ja

Antal elevpladser:
35
Aldersgruppe:
16-35 år
Mulighed for at bo:
Nej
Tilgængelighed for
kørestolsbrugere:		
Ja
STU:
		Ja

Skolen har 5 erhvervsrettede linier:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
Care – arbejde med mennesker
•
Crafts – vil du være håndværker
•
Food – arbejde med mad og events
• 	Game – lær at lave computerspil selv
• 	Krea– linjen med tekstil og keramik

Game design
Gastronomi og turisme
Håndværk
Care
Grafik & dekoration

Vil du være uddannelsesparat?
Struer Fri Fagskole er en skole med praktisk indgangsvinkel,
der skal hjælpe dig med at blive uddannelsesparat.
Vi er en Fri Fagskole, hvor du kan tage enkeltfagsprøver i
dansk og matematik på FP9 eller FP10 niveau for at gøre dig
parat til din drømmeuddannelse.
På Struer Fri Fagskole vælger du et erhvervsrettet linjefag,
som du skal have to hele dage i hver uge. I dette har vi en
meget praktisk indgangsvinkel til al læring. Den almene
undervisning foregår i temaer, som vi tilretter efter elevgruppen. Vi tilrettelægger din undervisning, så der bliver
taget udgangspunkt i, hvad der giver mening for dig og dit
uddannelsesønske – og selvfølgelig på dit faglige niveau.

Du kan gå på skolen, hvis du vil afklares til et bestemt
erhvervsområde, nævnt i de 5 linier ovenfor. Du får afklaret,
om det er noget for dig at uddanne dig eller at arbejde
indenfor den retning.
DU kan vælge enkeltfag dansk og matematik 10.klasse, hvis
du ikke vælger prøverettet dansk og matematik, får du det
på andre måder. VI har også gode kreative værksteder, hvor
du kan prøve forskellige kreative håndværk. Desuden
træner du almindelig daglig livsførsel (madlavning rengøring
osv.), dyrker motion, kommer på ture og mange andre ting.
Først og fremmest bliver du en del af et godt ungdomsmiljø,
med fælles oplevelser og aktiviteter året igennem.
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Teknik
Softwarekonstruktion
Visualisering
IT Sikkerhed og IT kvalitetssikring
Samfundsforståelse
Kommunikation
Personlig udvikling og ADL

Medlem af
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Teknik
Softwarekonstruktion
Visualisering
IT Sikkerhed og IT kvalitetssikring
Samfundsforståelse
Kommunikation
Personlig udvikling og ADL

AspIT har siden 2005 været en del af danske erhvervsskoler og
er en erhvervsrettet IT uddannelse til unge med Autisme
Spektrum Forstyrrelse (ASF) eller lignede. Eleven på AspIT har
udmærkede kundskaber i dansk (kan læse og skrive), engelsk
(kan læse) og matematik (har logisk sans), samt en stor interesse
for IT. Når man har det godt kan man lære. På AspIT er eleverne
i trygge rammer til at lære, forældrene er trygge for elevens
fremtid, og der er tryghed for virksomhederne, der får veluddannede specialister trænet i virksomhedens arbejdsmetoder
og teknologier, og over 80 % af eleverne fra AspIT opnår varig
ordinær beskæftigelse inden for IT-området, hvilket dokumenteres af COWI – se rapporten på aspit.dk. AspIT er et engageret
og forudsigeligt miljø, hvor vi samarbejder med elevens
netværk, familie, sagsbehandlere, UU-vejledere og støtte- og
kontaktpersoner. Eleven opnår en så høj selvstændighed og
livsduelighed som muligt, da der hele tiden og løbende er fokus
på den personlige udvikling og almindelige daglige livsførelse.

AspIT har siden 2005 været en del af danske erhvervsskoler og
er en erhvervsrettet IT uddannelse til unge med Autisme
Spektrum Forstyrrelse (ASF) eller lignede. Eleven på AspIT har
udmærkede kundskaber i dansk (kan læse og skrive), engelsk
(kan læse) og matematik (har logisk sans), samt en stor interesse
for IT. Når man har det godt kan man lære. På AspIT er eleverne
i trygge rammer til at lære, forældrene er trygge for elevens
fremtid, og der er tryghed for virksomhederne, der får veluddannede specialister trænet i virksomhedens arbejdsmetoder
og teknologier, og over 80 % af eleverne fra AspIT opnår varig
ordinær beskæftigelse inden for IT-området, hvilket dokumenteres af COWI – se rapporten på aspit.dk. AspIT er et engageret
og forudsigeligt miljø, hvor vi samarbejder med elevens
netværk, familie, sagsbehandlere, UU-vejledere og støtte- og
kontaktpersoner. Eleven opnår en så høj selvstændighed og
livsduelighed som muligt, da der hele tiden og løbende er fokus
på den personlige udvikling og almindelige daglige livsførelse.
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Det virkelige liv på hver sin måde

Bo & Job
uddannelsen
Kildegade 27
8700 Horsens
Telefon: 75 60 10 20 - 27159545
Forstander: Jeanette Hjarsbæk
jh@boogjobuddannelsen.dk
www.boogjobuddannelsen.dk

Bo/skole/job
Medlem af

Erhvervsskolen
Vestjylland

Medlem af

Stavangervej 9
8600 Silkeborg
Telefon: 86 80 45 22
Forstander: Jelva Fiskbæk
jelva@boskolejob.dk
www.boskolejob.dk
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Vestergade 42
6900 Skjern
Telefon: 89 93 40 50
Direktør: Claus Tobler
ct@evborris.dk
www.erhvervsskolenvestjylland.dk

Facet
Medlem af

Medlem af

Hermodsvej 3.b
8230 Åbyhøj
Telefon: 86 12 40 07
Leder: Stine Søndergaard
Adm@facet-aarhus.dk
www.facet-aarhus.dk
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Antal elevpladser:
12
Aldersgruppe:
18-30 år
Mulighed for at bo:
Ja
Tilgængelighed for
kørestolsbrugere:		
Nej
STU:
		Ja

Antal elevpladser:
20
Aldersgruppe:
18-30 år
Mulighed for at bo:
Ja
Tilgængelighed for
kørestolsbrugere:		
Nej
STU:
		Ja

Antal elevpladser:
35
Aldersgruppe:
16-28 år
Mulighed for at bo:
Ja
Tilgængelighed for
kørestolsbrugere:		
Nej
STU:
		Ja

Antal elevpladser:
40
Aldersgruppe:
17-28 år
Mulighed for at bo:
Nej
Tilgængelighed for
kørestolsbrugere:		
Nej
STU:
		Ja

•
Butik
•
Køkken- og pedellinje
• 	Mulighed for andre linjer qua stort netværk
i erhvervslivet i Horsens

• 	Erhvervsrettet uddannelse efter mesterlæreprincippet
• 	Mekaniker/lager & produktion/butik/
omsorg & pleje/køkken & restauration/pedel
& service
•
Virksomhedspraktik
•
Almene skolefag
•
Forberedende forløb med personale
•
Almene livskompetencer, at kunne begå sig
i samfundet
•
Personlige kompetencer og mestring
•
Boundervisning
•
Træning i ADL
•
Økonomi og e-boks
•
Fritidsliv

•
•
•
•

• 	Praktiske og kreative fag: Træværksted, krea,
musik, køkken
• 	Boglige fag: Dansk, matematik, engelsk,
samfundsfag, verdensfag
• 	Fysiske fag: Outdoor, fitness, bevægelse,
mindfulness
• 	Dannelsesfag: Dit liv 1 – Borgerskab og
selvstændighed
Dit liv 2 – Arbejdsmarked
• 	Socioøkonomiske fag: Frokostsalg, reparationscafe’, pedelfunktion
• 	Egen jobkonsulent – afklaring til job og uddannelse
• 	Eksterne og interne praktikker
• 	Botræning
• 	Studieråd, studieture, temadage og fester
• 	UFL klubben 8000c er på Facet mandag aften

Vi arbejder helhedsorienteret med udgangspunkt i den
enkelte unge. Vi tilrettelægger individuelle forløb med fokus
på praktikker af længerevarende varighed samt mulighed
for individuelle sammensatte skoleforløb. Undervisningen
består af almen undervisning og fagfaglig undervisning på
en arbejdsplads som ved mesterlærebegrebet. Botræning
(§85) foregår i bofællesskaber, som en del af læringen ift. på
sigt at skulle kunne mestre en tilværelse i egen bolig med
mere eller mindre støtte.
Den helhedsorienterede indsats betyder, at der arbejdes
mod at få et fremtidigt liv, der giver mening både på det
private, sociale og arbejdsmæssige plan. Der er en tæt
kontakt mellem praktik/STU og botræningsdelen.

BO/SKOLE/JOB er et sted for dig, der har brug for:
• 	Støtte til overgangen til voksenlivet. At kunne bo i egen
bolig og begynde en hverdag med uddannelse og arbejde

Køkken, kantine og butik
Metal- og træ værksted
Montage og pakkecentral
Landbrug og naturpleje

Er du på udkig efter et helhedsorienteret bo og uddannelsestilbud, hvor der er fokus på det hele menneske? På Erhvervsskolen kan vi tilbyde dig et ophold, hvor du får rig mulighed
for at udvikle dig personligt, socialt og fagligt. I vores
botilbud får du dit eget værelse, med eget bad og toilet,
og du kan benytte alle vores fritids og aktivitetstilbud.
Vi tilbyder uddannelses og beskæftigelsesforløb målrettet
job eller videre uddannelse. Når du er elev hos os, kan du
forvente, at vi hjælper dig godt videre, når du afslutter din
uddannelse. I den afsluttende del af din uddannelse har vi
fokus på at finde virksomhedspraktikker, der kan tilbyde
ansættelse efterfølgende, og det betyder, at en stor del af
vores elever kommer i job, når de afslutter deres forløb.

På Facet vægter vi faglighed i undervisningen - vi er ambitiøse
på elevernes vegne, og vores lærere er erfarne og veluddannede. Vi vægter fællesskabet, hvor alle skal trives og være
trygge, og vi understøtter eleverne i at danne relationer og
venskaber. Vores elever er i mange og skræddersyede praktikker, som følges op og beskrives til videre afklaring af vores
jobkonsulent. Hverdagen er struktureret og eleven er selv
med til at sammensætte sit skema. Undervisningen foregår
på hold med 7 elever. På Facet tror vi på, at alle er gode til
noget, sammen finder vi ud af, hvad det er!

• 	Støtte til at finde ud af, hvordan fremtiden skal bygges
op, så den passer til dig

Det er nemt at komme til og fra skolen med togstation i
byen.

Det er dig, der er i centrum, og vi støtter dig i at nå dine mål.
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FGU AArhus

GAIA Akademi

Havredal Praktiske
Uddannelser

Medlem af

Olof Palmes Allé 39
8200 Aarhus N.
Telefon: 87 40 86 00
Forstander: Claus Bentsen
cb@fguaarhus.dk
www.fguaarhus.dk

Lene Bredahls Gade 10
8900 Randers
Telefon: 89 15 83 38
Forstander: Anna Noe Bovin
gaia@randers.dk
www.gaiaakademi.dk
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Antal elevpladser:
650
Aldersgruppe:
16-25 år
Mulighed for at bo:
Nej
Tilgængelighed for
kørestolsbrugere:		
Ja
STU:
		Nej

Antal elevpladser:
25
Aldersgruppe:
16-67 år
Mulighed for at bo:
Nej
Tilgængelighed for
kørestolsbrugere:		
Ja
STU:
		Ja

Når du starter på FGU Aarhus, vælger du enten:

•
•
•
•

•
•
•

Almengrunduddannelse (AGU),
Produktionsgrunduddannelse (PGU)
Erhvervsgrunduddannelse (EGU).

AGU forbereder dig til at søge om optagelse på HF
eller andre ungdomsuddannelser, mens EGU eller
PGU fortrinsvis får dig videre ind på en erhvervsuddannelse eller direkte ud på arbejdsmarkedet som
ufaglært. Vil du gå på PGU eller EGU, skal du vælge ét
af vores 10 fagtemaer.

Kunst
Grafisk linje
Kreativt værksted
Designværksted

•
•
•
•

Rammeværksted
Butik & service
Udehold
Café & køkken

STU på GAIA giver mulighed for at udvikle færdigheder
inden for kunstneriske og praktiske fagområder.
Undervisningen består af to dages holdundervisning i små
grupper (dansk, matematik og livsfag) og tre dages praktik
hver uge. Man kan vælge den linje, der passer bedst til ens
interesser og ønsker.

FGU står for Forberedende Grunduddannelse. Uddannelsen
varer op til 2 år og er for dig under 25 år, som ikke har
gennemført en ungdomsuddannelse eller ikke er i fuldtidsjob.
Eller måske ved du bare ikke, hvad du vil?
På FGU Aarhus har vi øje for det, du kan, og det bygger vi
videre på sammen med dig. Hos os får du chancen for at
lære med både hænderne og hovedet, for vi kobler teori og
praksis. Målet er, at du bliver afklaret, dygtigere og i stand til
at komme ind på en erhvervsuddannelse, anden ungdomsuddannelse eller direkte ud i job.
Du kan starte på skolen, når det passer dig – og når vi
vurderer, du er klar, kan du tage en prøve og få et bevis på
det, du har lært. Ses vi?

Ulvedalsvej 30-34
7470 Karup J
Telefon: 86 66 22 30
Forstander: Mette Navntoft
mna@havredal.dk
www.havredal.dk

STU Hylke
Medlem af

Hylkevej 46
8660 Skanderborg
Telefon: 23 95 32 54
Forstander: Lærke Rikskov
mail@hylkeridecenter.dk
www.stu-hylke.dk
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Antal elevpladser:
55
Aldersgruppe:
16-25 år
Mulighed for at bo:
Ja
Tilgængelighed for
kørestolsbrugere:		
Nej
STU:
		Ja

Antal elevpladser:
10
Aldersgruppe:
16-25 år
Mulighed for at bo:
Nej - kun med §85
Tilgængelighed for
kørestolsbrugere:		
Ja
STU:
		Ja

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Landbrug: mark, grise, køer og heste
Have og anlæg
Køkken

Havredal er et samlet, helhedsorienteret tilbud med den
overordnede målsætning at støtte og vejlede de unge frem
mod en tilværelse, som ligeværdige og aktive medborgere
med en så stor grad af selvhjulpenhed, som deres
individuelle potentialer rækker til. Målsætningen er desuden
at klargøre eleven til arbejdsmarkedet på de rette vilkår
samt at sikre eleven en bolig, der matcher dennes behov
med særligt fokus på et socialt og professionelt netværk og
et aktivt og meningsfuldt fritidsliv.

Heste og ridning
Landbrug og maskiner
Pedel og håndværk
Kost og motion
Kreativ
Voksenliv: identitet, relationer og fritid
Dansk, matematik, engelsk, it og samfundsfag

Vi har under uddannelsen fokus på dannelse, værdier, faglig
samt personlig udvikling i forskellige fællesskaber. Uddannelsens rammer er på Hylke Ridecenter, hvor eleverne får
mulighed for at indgå i et autentisk arbejds- og læringsmiljø.
Vi har hele tiden øje for elevernes læring og udvikling i såvel
det praktiske arbejde som i den teoretiske undervisning.
Vi vægter den tætte og nære relation højt.
Vi er et mindre specialiseret sted, der derfor har mulighed
for, i høj grad at tilrettelægge uddannelsens indhold og
aktiviteter ud fra den enkeltes forudsætninger, ressourcer,
ønsker og interesser.

Der er mulighed for eksterne praktikker i løbet af uddannelsen.
Vi samarbejder bl.a. med Regionshospital Randers, Randers
Statsskole og VIA University, hvor vi har faste udehold, og
med GAIA Museum, som er et internationalt anerkendt
museum for Outsiderkunst.
Udover STU tilbyder GAIA beskyttet beskæftigelse samt
aktivitets- og samværstilbud.
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Landeriet

Parat til Start

PGU Rosenholm

Medlem af

Krøjgårdvej 17
7400 Herning
Telefon: 20 89 17 47
Forstander: Søren Bundgaard
sb@landeriet.dk
www.landeriet.dk

Medlem af

Frederiksgade 78 B, 3. og 4.
8000 Aarhus
Telefon: 86 12 70 13
Leder: Bente Gillings
parattilstart@parattilstart.dk
www.parattilstart.dk
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Antal elevpladser:
12
Aldersgruppe:
16-25 år
Mulighed for at bo:
Ja
Tilgængelighed for
kørestolsbrugere:		
Nej
STU:
		Ja

•	Økologisk landbrug planteavl og dyrehold
• 	Praktisk undervisning
•
Hestehold og ridning
• 	Træ, metal, byg og
anlæg

Strømmen

•
Natur og friluftsliv
• 	Personlig udvikling,
nærhed og støtte
•
Praktik
•
Botræning
•
Studietur

Landeriet er et nyt STU, dag- og botilbud for unge, der har
interesse i landbrug, dyrehold, maskiner og/eller heste. Vores
hverdag tager udgangspunkt i meningsfulde aktiviteter.
Elever og personale driver i fællesskab et økologisk landbrug
med planteavl og dyrehold. Undervisningen tager udgangspunkt i praksis og teori kobles på, hvor det er relevant og
meningsfuldt. Tilbuddet er for unge, der har behov for et uddannelsestilbud med få andre unge og en forudsigelig hverdag.
Målgruppen er unge med fx autisme, ADHD og/eller generelle
indlæringsvanskeligheder. På Landeriet får man som ung
mulighed for at dyrke sine interesser, afprøve nye ting og
udvikle sig personligt og fagligt sammen med andre unge i
et givende fællesskab, hvor alle kender alle. I forbindelse
med STU-forløbet bliver den unge afklaret om fremtidig
uddannelses-, beskæftigelses- og boform. Landeriet kan ligeledes tilbyde støtte i den efterfølgende tid i form af efterværn. Vi har optag hele året og prioriterer en grundig
visitation, så den unge får det rette tilbud.
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Banevej 2
8543 Hornslet
Telefon: 86 99 56 00
Forstander: Birgit Smedegaard
bsm@pgu.dk
www.pgu.dk

Medlem af

Strømmen 5C
8960 Randers SØ
Telefon: 86 40 55 44
Forstander: Kim Blach Pedersen
kim@stroemmen.nu
www.Stroemmen.nu
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Antal elevpladser:
30
Aldersgruppe:
17-30 år
Mulighed for at bo:
Nej
Tilgængelighed for
kørestolsbrugere:		
Nej
STU:
		Ja

Antal elevpladser:
48
Aldersgruppe:
16-28 år
Mulighed for at bo:
Ja
Tilgængelighed for
kørestolsbrugere:		
Nej
STU:
		Ja

Antal elevpladser:
46
Aldersgruppe:
Fra 18 år
Mulighed for at bo:
Ja
Tilgængelighed for
kørestolsbrugere:		
Ja
STU:
		Ja

• 	Almene fag - dansk, matematik, samfundsfag
og historie
•
Kommunikation & livskvalitet
•
Kunst og håndværk
•
Kost og bevægelsesfag
•
Valgfag; f.eks. filosofi, boligindretning og bagning
•
Temadage og studieture
•
Bolig-afklaring og afklaring til job /uddannelse
•
Klub- og fritidstilbud
•
Fast kontaktlærer

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

På Parat til Start får du en struktureret hverdag med et fast
skema med fag. Undervisningen foregår oftest på små hold a´ 7
personer og tilrettelægges så den passer til hver elevs niveau.
Korte og lange erhvervspraktikker er en del af skoleforløbet.
På Parat til Start har vi et godt læringsmiljø, hvor det er sjovt at
lære og være.
Vi sikrer, sammen, en faglig, social og personlig udvikling.
Vi arbejder med at opbygge gode venskaber, med rummelighed
og med omstillings-parathed.
Vores tilgang til skolearbejdet bygger på ligeværdighed, udvikling
og omsorg.
Parat til Start er et helhedsorienteret forløb og det er målet med
skoleforløbet at blive godt forberedt til arbejdsmarkedet eller
videre uddannelse og til voksen-tilværelsen generelt.
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Medlem af

Træ
Gartneri
Kantine
Medie
Service og turisme

Hos os kan du få et individuelt tilrettelagt og helhedsorienteret forløb, der uddanner dig til at leve et voksent liv
så selvstændigt som muligt. Et liv, som både retter sig mod
det arbejdsmarked, du skal være en del af, din fremtidge
bosituation og det at have et aktivt fritidsliv. Vi tilbyder
botræning i vores bofælleskaber, hvor der gives støtte efter
servicelovens § 85 og §66 og 107. Vi tilbyder erhvervsrettet
STU, ressourceforløb, vejledning og opkvalifiering via LAB
loven på vores fem socioøkonomiske virksomheder indenfor
følgende fagområder: Medie-og Grafik, Gartneri, Træ- og
Snedkerhåndværk, Kantinedrift på Hornslet Rådhus og
Vandrehjemsdrift på Rønde Vandrehjem.
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Butik
Lager og Transport
Produktion og genbrug
Medie
Køkken og cafe
Pedel og håndværk (herunder udearealer)
Børn- og dagtilbudslinjen
Dyr, planter og natur

Strømmen tilbyder helhedsorienterede STU og botilbud i
Randers Midtby. Vores særlig tilrettelagte ungdomsuddannelse er værkstedsbaseret og erhvervsrettet, og sigter mod
at bringe eleverne i job eller videre uddannelse efter endt
STU. Uddannelsen foregår i autentiske læringsmiljøer, indenfor brancher med gode jobmuligheder. Desuden tilbydes
temaundervisning og undervisning i dansk, engelsk,
matematik og samfundsfag. Vi råder over 46 moderne 1 og
2 værelses lejligheder, fordelt på to bokollegier tæt på
Randers midtby, Gudenåen og det naturskønne område ved
Randers Fjord.
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STU Springbrættet
Medlem af

Bavsøvej 25
9632 Møldrup
Telefon: 40 42 26 05
Forstander: Kjeld Christensen
kc@sb-stu.dk
www.springbrættet-stu.dk
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Antal elevpladser:
25
Aldersgruppe:
16 - 28 år
Mulighed for at bo:
Ja
Tilgængelighed for
kørestolsbrugere:		
Ja
STU:
		Ja

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Smede, scooter og autoværksted
Tømrer værksted
Kantine og Køkken værksted
Ordblindeundervisning
Kørekort til personbil
Terapi hos egen terapeut
Pedel og ejendomsservice
Natur, idræt og motion
Kreativ værksted

STU Springbrættet er et uddannelsestilbud med fokus på
den enkelte elev. Vi er en STU med fokus på et trygt, familiært
og lærerigt miljø for den enkelte elev. Vi arbejder miljøterapeutisk, hvor vi fokuserer på elevernes nuværende
styrker og kompetencer, men samtidig bidrager vi til ny
viden om personlige og faglige egenskaber, samt skjulte
udviklingsmuligheder og nye interesser. Vi dyrker relationer
og har bevidsthed om, at alle til enhver tid gør det bedste, de
formår. Undervisningen er praktisk orienteret, og vi anvender
tæt sidemandsoplæring, da vi finder denne metode meget
velegnet til vores målgruppe. Vi har fokus på social læring og
udvikling, og vi tilbyder i den sammenhæng jævnligt samtaler
med vores terapeut til afklaring af evt. problematikker. Vi er
OCN certificeret, hvilket betyder at eleven får OCN beviser
for sin opnåede læring på Springbrættet.
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Ligeværds lokalforeninger
Find din forening

Lokalforeningen
Vendsyssel
Lokalforeningen
Nord Aalborg
Lokalforeningen
Thy

Ligeværd Forældre
og Netværk

L

igeværd Forældre og Netværk henvender sig til alle - forældre, familiemedlemmer, professionelle, institutioner og andre med interesse for
foreningens formål og arbejde. Foreningen arbejder for at fremme ligeværdighed i alle livets forhold for medborgere med
særlige behov, begrundet i boglige, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder.
Forældre og Netværk har fokus på
opbygning af den lokale og regionale indsats med udgangspunkt i lokale borgeres
engagement. Landsforeningen er organiseret i 21 lokalforeninger, som dækker
hele landet. Landsforeningens konsulent,
og ikke mindst regionskonsulenterne,
støtter op om det engagement i det omfang den enkelte lokalforening har interesse i. Det er eksempelvis forældrenetværk, UFL klubber, politisk arbejde
eller andet samvær, som for lokalforeningens medlemmer giver mening i arbejdet
med at skabe ligeværdige forhold for
mennesker med særlige behov.

Med et medlemskab er du med til at
sikre, at også børn, unge og voksne med
særlige behov får en politisk stemme.
Ligeværd Forældre og Netværk er det lokale
talerør for børn, unge og voksne med særlige behov og deres forældre. I arbejdet for
at samfundet bliver mere inkluderende for
børn unge og voksne med særlige behov,
møder Ligeværd medborgere, samarbejdspartnere og kommuner med fire værdier:
Ordentlighed, Fællesskab, Sammenhæng
og Dynamik.
Vi tror på, at alle skal værdsættes i
verden med det man er.
Som medlem af Forældre og Netværk
bliver du en del af et større fællesskab
med ca. 1.000 medlemmer.
Som tak for din støtte, sender vi to
gange årligt vores medlemsblad
LIGEVÆRD hjem i din postkasse.
Der findes mere information om
Forældre og Netværk på www.ligevaerd.dk
Det er også her, at du gratis kan tilmelde dig
vores nyhedsmagasin Ligeværd.Online.

Lokalforeningen
Viborg

Lokalforeningen
Vestjylland

Lokalforeningen
Randers

Lokalforeningen
Holstebro
Lokalforeningen
Aarhus
Lokalforeningen
Herning, Ikast-Brande

Personligt
medlemskab
Forældre, pårørende og
andre med interesse i
Ligeværd kan blive
personligt medlem.
Bliv medlem for 300 kr.
om året.
Gå ind på
www.ligevaerd.dk/
bliv-medlem/personligt-medlemskab eller
ring 86 20 85 70

Lokalforeningen
Storkøbenhavn
Lokalforeningen
Roskilde

Lokalforeningen
Sydvestjylland

Lokalforeningen
Køge Bugt
Lokalforeningen
Røddingkredsen

Lokalforeningen
Sønderjylland

UFL - unge for ligeværd
Klubber i hele landet

UFL Hjørring

1

UFL Aalborg
UFL Thy/Mors

Har du spørgsmål
til klubberne kan du
kontakte os på:

Ligevaerd@ligevaerd.dk eller
86208570

UFL-klubberne er en del af den landsdækkende forening Unge For Ligeværd, som
arbejder for ligeværdige vilkår for alle unge
med særlige behov begrundet i sociale,
boglige, indlærings- og funktionsmæssige
vanskeligheder. Derfor bliver den unge,
som er medlem af en UFL-klub, også en
del af et landsdækkende klubnetværk med
23 klubber og ca.1000 medlemmer.

UFL Rosenholm
UFL Aarhus
UFL Klub 8000C

UFL Silkeborg

– klubber for unge med særlige behov
Som UFL-medlem får du mulighed for:
• Hyggelige klubaftener
• Nogen at være sammen med
• Fælles oplevelser
• Kurser
• Rejser
• UFL-bladet
• Venskaber

8800/UFL Viborg
UFL Herning Ikast-Brande

Unge For Ligeværd
Aktiviteter og venskaber
Unge For Ligeværd (UFL) er en ungdomsforening, der driver klubber for unge med
særlige behov i hele Danmark. UFL-klubberne er de unges klub. Derfor sidder de
unge i klubbestyrelserne, og er aktive i
planlægningen og udførelsen af klubbens
aktiviteter. Medlemmerne får gode
oplevelser med ligesindede, og når det
sker i trygge omgivelser, er muligheden
for personlig udvikling til stede. Klubben
bliver ofte en vigtig del af den unges
sociale netværk, og de oplever at have et
aktivt fritidsliv.

UFL Randers

UFL Vestjylland

UFL’s formål er, at skabe rammerne
for, at de unge kan udvikle evnen til at
medvirke i et demokratisk samfund. Mange
af de aktiviteter som arrangeres, er lærerige
for de unge, og giver dem værktøjer, som
kan bruges i livets mange andre forhold.
Mange af UFL’s medlemmer har gennem deres opvækst følt sig udenfor fællesskabet og anderledes. I UFL klubberne
føler de sig som en del af et stærkt fællesskab. De unge har mulighed for at møde
andre unge med særlige behov på det årlige landsmøde og til bestyrelsesweekend,
hvor der bl.a. undervises i, hvad det vil
sige at sidde i en bestyrelse. Klubben bliver
ofte en vigtig del af den unges sociale
netværk, og de oplever at have et aktivt
fritidsliv.

UFL Ringkøbing/Skjern

UFL Storkøbenhavn
UFL Vejle
UFL Roskilde
UFL Sydvest

UFL Vestsjælland

UFL Lillebælt

UFL Køge Bugt

UFL Klub Futura

UFL Svendborg
UFL Tønder

UFL Sønderborg

Idrætsefterskolen
Ulbølle

Medlem af

Rødkildevej 8
5762 Vester Skerninge
Telefon: 62 20 30 77
Forstander: Thomas Buch
ieu@ieu.dk
www.ieu.dk

Region syddanmark

Dybbøl
Efterskole

Klintebjergvej 195
5450 Otterup
Telefon: 64 82 18 87
Forstander: Birgit Neergaard
kontor@klintebjerg-efterskole.dk
www.klintebjerg-efterskole.dk

Antal elevpladser:
85
Aldersgruppe:
14-18 år
Mulighed for at bo:
Ja
Tilgængelighed for
kørestolsbrugere:		
Nej
STU:
		Nej

Antal elevpladser:
80
Aldersgruppe:
14-18 år
Mulighed for at bo:
Ja
Tilgængelighed for
kørestolsbrugere:		
Ja
STU:
		Nej

STU:
•
Idræt og idrætsassistentuddannelse
•
Boundervisning i praksis
•
Selvforståelse
•
Praksisorienterede boglige fag

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Begge uddannelser er baseret på elevernes glæde ved
idræt og bevægelse.
Der arbejdes ud fra en erkendelse af, at vi skaber vores
forståelse af verden i de relationer, vi danner.
Derfor vægtes evnen til at indgå i relationer højt i forbindelse
med anerkendelse, livsglæde, humor og selvværd.

Medlem af

37

36

Antal elevpladser:
101
Aldersgruppe:
14-25 år
Mulighed for at bo:
Ja
Tilgængelighed for
kørestolsbrugere:		
Nej
STU:
		Ja

Efterskole:
•
Idræt
•
Boglige fag
•
Almen dannende fag

35

Medlem af

Ragebølskovvej 3
6400 Sønderborg
Telefon: 74 48 70 80
Konst. forstander: Helle Lindholm
dybboelefterskole@dybboelefterskole.dk
www.dybboelefterskole.dk
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”Det store vendepunkt
kom, da jeg kom
på efterskole,
og fik lærerer der
forstod mig”

Klintebjerg
efterskole

Ridning
Park & service
Sport
Mad med mere
Musik
Træsløjd
Tekstil

E-sport & medie
Jagt, dyr & natur
Motor & metal
Musik & performance
Køkken

Klintebjerg efterskole er en efterskole for unge med særlige
læringsforudsætninger. Skolen ligger på Nordfyn med matrikel
lige ned til Odense fjord. Skolen henvender sig til unge mellem
14 og 18 år, som har gået i specialklasser eller modtaget
anden form for specialundervisning. Vi har 5 spændende
linjer og der er altid god mulighed for stor lærerstøtte og
guidning. Det er også muligt at tage FP9 i dansk og matematik,
hvis vi vurderer, at niveauet opfylder kravet.

Vi er en skole for bogligt interesserede elever med behov for
specialundervisning. Vi arbejder for at give alle elever et
herligt skoleår, hvor de oplever at få mere selvtillid. Ud fra et
kristent livssyn skabes et trygt miljø, som bygger på tillid,
frihed, ansvar og ligeværdighed. Hele skolens liv, praksis,
undervisning, samvær og pædagogiske linje er indrettet ud
fra ønsket om at være et godt sted at leve, få venner og gå i
skole – kort sagt ud fra fællesskab, gode oplevelser og
læring.
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Kvie Sø
Efterskole
Tiphedevej 17
6823 Ansager
Telefon: 73 70 25 65
Forstander: Lars Lærkesen Holm
kontor@kviesoefterskole.dk
www.kviesoefterskole.dk

Bøgevangskolen
Medlem af

Medlem af

Bøgevang 18
7100 Vejle
Telefon: 75 82 11 76
Forstander: Annette-Louise Arnholm
mail@bvsk.dk
www.bvsk.dk
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Rødding Fri Fagog Efterskole
Rødding Præstegårdsvej 11
6630 Rødding
Telefon: 74 84 25 00
Forstander: Henrik Gregersen
mail@fagogefterskole.dk
www.rødding.dk

Antal elevpladser:
62
Aldersgruppe:
16-25 år
Mulighed for at bo:
Ja
Tilgængelighed for
kørestolsbrugere:		
Nej
STU:
		Ja

Antal elevpladser:
33 efterskole + 33 STU/fagskole
Aldersgruppe:
16-22 år
Mulighed for at bo:
Ja
Tilgængelighed for
kørestolsbrugere:		
Nej
STU:
		Ja

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

På efterskolen har vi interesselinjerne:
• 	E-sport
• 	KUK - køkken, ude liv og kreativ

Kvie Sø Efterskole specialiserer sig i elever mellem 14-18 år
med særlige læringsforudsætninger, herunder læringsvanskeligheder, udviklingshæmning, Downs Syndrom og
Autisme. Målet med skolen er at give unge udviklingshæmmede muligheden for at opnå større livsduelighed, så de
forberedes til et så selvstændigt og ligeværdigt voksenliv
som muligt. Samt at give dem adgang til en ungdomskultur
sammen med ligesindede.
Som andre unge har vores elever drømme og ønsker for
livet. På efterskolen skaber vi en tryg ramme, hvor de under
personalets tætte guidning kan komme disse mål og
drømme nærmere. Et efterskoleophold med nye venner,
venner for livet og med kærester. Alt det som er en selvfølge
for et efterskoleophold. En læring i at klare sig selv, at blive
parat til at flytte hjemmefra, at blive voksen og at klare sig
selv som sine søskende.

Køkken og gastronomi
Industri og håndværk
Design og krea
Game design og E-Sport
Care
Musik og sang
Idræt og livsstil
Personlig- og social udvikling
Erhvervsfag og praktik

Bøgevangskolen tilbyder en samlet pakke til unge med særlige
behov. Vores fokus er at udvikle eleverne til at mestre et
selvstændigt voksenliv; personligt, socialt og fagligt. Vi vægter
almendannende, kreative, kropslige, musiske, tværfaglige og
praktiske tilgange i undervisningen, hvor dansk og matematik
er integreret i gøremålsundervisning.
På Bøgevangskolen kan du tage et kostskoleår, hele din STU,
dele af den, eller indskrives på vores anderledes 10. skoleår.
Gennem skolens samlede tilbud, som også tilbyder mange
forskellige praktikmuligheder, bliver du forberedt til et
relevant og tilpasset arbejdsliv. Målet er en fremtid med
indhold og livskvalitet.
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Medlem af

Sp. Møllevej 72
6700 Esbjerg
Telefon: 33 34 49 01
Leder: Gitte Drewsen
gd@rybners.dk
www.aspit.dk
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Antal elevpladser:
68
Aldersgruppe:
14-19 år
Mulighed for at bo:
Ja
Tilgængelighed for
kørestolsbrugere:		
Ja
STU:
		Nej

Kost og sundhed
Musik og performance
Selvforsyning og dyrehold
Kunst, krop & krea
Lykkeliga håndbold, sport og bevægelse

AspIT Esbjerg

Medlem af

41

Antal elevpladser:
35
Aldersgruppe:
16-35 år
Mulighed for at bo:
Nej
Tilgængelighed for
kørestolsbrugere:		
Ja
STU:
		Ja

•
Teknik
•
Softwarekonstruktion
•
Visualisering
•
IT Sikkerhed og IT Kvalitetssikring
• 	Samfundsforståelse
•
Kommunikation
•
Personlig udvikling og ADL

På fagskolen/STU har vi grundlæggende bo-selvundervisning i egne lejligheder og med tilvalg af
erhvervsrettede linjer:
• 	Game design og multimedie
• 	Gastronomi og event
• 	Design og kreativ

AspIT har siden 2005 været en del af danske erhvervsskoler og
er en erhvervsrettet IT uddannelse til unge med Autisme
Spektrum Forstyrrelse (ASF) eller lignede. Eleven på AspIT har
udmærkede kundskaber i dansk (kan læse og skrive), engelsk
(kan læse) og matematik (har logisk sans), samt en stor interesse
for IT. Når man har det godt kan man lære. På AspIT er eleverne
i trygge rammer til at lære, forældrene er trygge for elevens
fremtid, og der er tryghed for virksomhederne, der får veluddannede specialister trænet i virksomhedens arbejdsmetoder
og teknologier, og over 80 % af eleverne fra AspIT opnår varig
ordinær beskæftigelse inden for IT-området, hvilket dokumenteres af COWI – se rapporten på aspit.dk. AspIT er et engageret
og forudsigeligt miljø, hvor vi samarbejder med elevens netværk, familie, sagsbehandlere, UU-vejledere og støtte- og kontaktpersoner. Eleven opnår en så høj selvstændighed og livsduelighed som muligt, da der hele tiden og løbende er fokus
på den personlige udvikling og almindelige daglige livsførelse.

Special Fri Fag- og Efterskole i Sønderjylland. Rødding Fri
Fag- og Efterskole er en kombineret special fag- og efterskole
for elever med særlige læringskompetencer.
Skolen er en lille skole, som vægter trygge, tydelige og
genkendelige rammer. Skolen tager udgangspunkt i grundlaget
for efterskoler og de frie fagskoler med fokus på livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse, hvor
undervisningen er praksisnær og involverende.
Vi tager udgangspunkt i den enkelte unge og dennes
muligheder og udfordringer. Så har dit barn/unge udfordringer
som eks. Autisme, Asperger, Gua, ADD, ADHD, lav IQ eller
andre særlige behov, så kan et ophold på vores skole være
med til give øget selvværd, gode venner og kompetencer til
en fremtid med uddannelse eller arbejde.
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AspIT Fyn

AspIT
Sønderjylland

Medlem af

Ejlskovsgade 3
5000 Odense C
Telefon: 33 34 49 01
Leder: Kimmie Falk
kifa@tietgen.dk
www.aspit.dk

Medlem af

Madevej 9, 1
6200 Aabenraa
Telefon: 33 34 49 01
Leder: Andrea Schütz Steffensen
anst@aspit.dk
www.aspit.dk
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AspIT
Trekanten
Boulevarden 19 G
7100 Vejle
Telefon: 33 34 49 01
Leder: Martine S. Møller-Bernat
mabe@aspit.dk
www.aspit.dk

Det Gamle Mejeri
Medlem af

Medlem af

Ølufgårdsvej 11
6715 Vester Nebel
Telefon: 75 16 93 94
Forstander: Erik Tjørnelund Nielsen
dgm@dgm.nu
www.dgm.nu
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Antal elevpladser:
35
Aldersgruppe:
16-35 år
Mulighed for at bo:
Nej
Tilgængelighed for
kørestolsbrugere:		
Ja
STU:
		Ja

Antal elevpladser:
35
Aldersgruppe:
16-35 år
Mulighed for at bo:
Nej
Tilgængelighed for
kørestolsbrugere:		
Ja
STU:
		Ja

Antal elevpladser:
35
Aldersgruppe:
16-35 år
Mulighed for at bo:
Nej
Tilgængelighed for
kørestolsbrugere:		
Ja
STU:
		Ja

Antal elevpladser:
30
Aldersgruppe:
15-35 år
Mulighed for at bo:
Ja
Tilgængelighed for
kørestolsbrugere:		
Nej
STU:
		Ja

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Multiværksted

Teknik
Softwarekonstruktion
Visualisering
IT Sikkerhed og IT kvalitetssikring
Samfundsforståelse
Kommunikation
Personlig udvikling og ADL

Teknik
Softwarekonstruktion
Visualisering
IT Sikkerhed og IT kvalitetssikring
Samfundsforståelse
Kommunikation
Personlig udvikling og ADL

Teknik
Softwarekonstruktion
Visualisering
IT Sikkerhed og IT kvalitetssikring
Samfundsforståelse
Kommunikation
Personlig udvikling og ADL

Vil du gerne arbejde med hænderne. Få indblik i hvordan en
arbejdsplads fungerer, og lær om maskiner, værktøj og sikkerhed.

Køkkenværksted
Vær med, når dagens måltider skal planlægges, og lær alt om
fra indkøb til hygiejne. Vi er sammen på rejsen fra jord til bord,
hvor vi bruger alle sanser, når vi plukker, snitter, måler, krydrer
og smager.

IT & Medier
AspIT har siden 2005 været en del af danske erhvervsskoler og
er en erhvervsrettet IT uddannelse til unge med Autisme
Spektrum Forstyrrelse (ASF) eller lignede. Eleven på AspIT har
udmærkede kundskaber i dansk (kan læse og skrive), engelsk
(kan læse) og matematik (har logisk sans), samt en stor interesse
for IT. Når man har det godt kan man lære. På AspIT er eleverne
i trygge rammer til at lære, forældrene er trygge for elevens
fremtid, og der er tryghed for virksomhederne, der får veluddannede specialister trænet i virksomhedens arbejdsmetoder
og teknologier, og over 80 % af eleverne fra AspIT opnår varig
ordinær beskæftigelse inden for IT-området, hvilket dokumenteres af COWI – se rapporten på aspit.dk. AspIT er et engageret
og forudsigeligt miljø, hvor vi samarbejder med elevens netværk, familie, sagsbehandlere, UU-vejledere og støtte- og kontaktpersoner. Eleven opnår en så høj selvstændighed og livsduelighed som muligt, da der hele tiden og løbende er fokus
på den personlige udvikling og almindelige daglige livsførelse.

AspIT har siden 2005 været en del af danske erhvervsskoler og
er en erhvervsrettet IT uddannelse til unge med Autisme
Spektrum Forstyrrelse (ASF) eller lignede. Eleven på AspIT har
udmærkede kundskaber i dansk (kan læse og skrive), engelsk
(kan læse) og matematik (har logisk sans), samt en stor interesse
for IT. Når man har det godt kan man lære. På AspIT er eleverne
i trygge rammer til at lære, forældrene er trygge for elevens
fremtid, og der er tryghed for virksomhederne, der får veluddannede specialister trænet i virksomhedens arbejdsmetoder
og teknologier, og over 80 % af eleverne fra AspIT opnår varig
ordinær beskæftigelse inden for IT-området, hvilket dokumenteres af COWI – se rapporten på aspit.dk. AspIT er et engageret
og forudsigeligt miljø, hvor vi samarbejder med elevens netværk, familie, sagsbehandlere, UU-vejledere og støtte- og kontaktpersoner. Eleven opnår en så høj selvstændighed og livsduelighed som muligt, da der hele tiden og løbende er fokus
på den personlige udvikling og almindelige daglige livsførelse.
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Fordyb dig i bl.a. digitale programmer, spændende kreative
projekter, dansk eller matematik. Vi designer fx foldere til årets
sommertur samt andre sjove og lærerige tilbud på DGM

AspIT har siden 2005 været en del af danske erhvervsskoler og
er en erhvervsrettet IT uddannelse til unge med Autisme
Spektrum Forstyrrelse (ASF) eller lignede. Eleven på AspIT har
udmærkede kundskaber i dansk (kan læse og skrive), engelsk
(kan læse) og matematik (har logisk sans), samt en stor interesse
for IT. Når man har det godt kan man lære. På AspIT er eleverne
i trygge rammer til at lære, forældrene er trygge for elevens
fremtid, og der er tryghed for virksomhederne, der får veluddannede specialister trænet i virksomhedens arbejdsmetoder
og teknologier, og over 80 % af eleverne fra AspIT opnår varig
ordinær beskæftigelse inden for IT-området, hvilket dokumenteres af COWI – se rapporten på aspit.dk. AspIT er et engageret
og forudsigeligt miljø, hvor vi samarbejder med elevens netværk, familie, sagsbehandlere, UU-vejledere og støtte- og kontaktpersoner. Eleven opnår en så høj selvstændighed og livsduelighed som muligt, da der hele tiden og løbende er fokus
på den personlige udvikling og almindelige daglige livsførelse.

De Grønne Pedeller
Få højt til loftet, når du er med til at vedligeholde udendørsområder og bygninger. Her lærer du at bruge maskiner og redskaber
sikkert.Vi sørger også for naturområdet ved Nebel Fiskesø, slår
græs, fælder træer m.m.

Bliv en del af et fantastisk fællesskab på DGM! Synes du, flere af værkstederne lyder som lige noget for dig? Skab dit eget ugeskema med værksteder ud fra dine interesser. Prøv virksomhedspraktik, bo-træning, og forskellige awktiviteter så som minigolf,
discgolf og boldspil til ”motion” om onsdagen. Du får desuden
altid et 14 dages praktikforløb i vores dag- og botilbud, så vi
sammen kan finde ud af, om vi er det rigtige match til dig.
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DSI Munkegården

A N GSTRUP

STU BO-BRANGSTRUP

STU Middelfart

Tinnetgaard Boog Erhvervsskole

Medlem af

Rugårdsvej 205
5464 Brenderup
Telefon: 64 44 13 83
Forstander: Tomas Elsby
tomas@munkegaarden.dk
www.munkegaarden.dk

Volstrupvej 16-18
5750 Ringe
Telefon: 29 29 39 08
Afd. leder: Jens Thygesen
jthy@odense.dk
www.stu-brangstrup.dk
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Jernbanevej 21
5592 Ejby
Telefon: 88 32 42 22
Forstander: Mikkel Rasmussen
mikkel.rasmussen@middelfart.dk
www.middelfart.dk

Hammervej 28
7173 Vonge
Telefon: 76 70 91 91
Forstander: Lone Kaiser
info@tinnetgaard.dk
www.tinnetgaard.dk
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Antal elevpladser:
24
Aldersgruppe:
16-29 år
Mulighed for at bo:
Ja
Tilgængelighed for
kørestolsbrugere:		
Nej
STU:
		Ja

Antal elevpladser:
28
Aldersgruppe:
16-25 år
Mulighed for at bo:
Ja
Tilgængelighed for
kørestolsbrugere:		
Nej
STU:
		Ja

Antal elevpladser:
40
Aldersgruppe:
16-25 år
Mulighed for at bo:
Nej
Tilgængelighed for
kørestolsbrugere:		
Ja
STU:
		Ja

Antal elevpladser:
32
Aldersgruppe:
Fra 17-30 år
Mulighed for at bo:
Ja
Tilgængelighed for
kørestolsbrugere:		
Nej
STU:
		Ja

•
•
•
•
•
•

•
Håndværksted
•
Musikværksted
•
Kreativitet og fordybelse
•
Fit-Lifestyle
• 	FVU Dansk og Matematik og øvrige
almene skolefag
•
E-sport
•
Bo- og arbejdstræning
•
Fritidsaktiviteter

•
Værksteds- og kreative fag
•
Bo- og arbejdstræning
•
E-sport & programmering
•
Køkken & kantine
•
Almene faglige skolefag
•
Sejlads & Fiskeri
•
Motion og fritidsundervisning
•
Robotek - First Lego League
• 	Praktikforløb hos rigtige landbrug, mekanikere,
værksteder, butikker og virksomheder

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Landbrug
Orangeri
Heste
Motor/metal
Træ/maler
Køkken

Munkegården er en helhedsorienteret socialpædagogisk
uddannelsessted midt i Danmark. Vi er særligt optaget af at
skabe nogle trygge og forudsigelige rammer, der giver
mening for den enkelte unge. Vores kerneydelse er, at gøre
de unge så ”selvkørende” og selvhjulpne i egen liv som
overhoved muligt – det gælder beskæftigelsedel, bodel og
fritidsdel. Vi arbejder målrettet med det personlige, sociale
og faglige, så de unge bliver livsduelige, og dermed kan finde
mening i eget liv. Alle har værdi – uanset!

STU-Bo Brangstrup er et helhedsorienteret uddannelsesog botilbud organiseret under CSV-Odense.
Målgruppen er unge med generelle indlæringsvanskeligheder,
udviklingshæmmede, unge med ASF, anden udviklingsforstyrrelse samt opmærksomhedsforstyrrelse. Med udgangspunkt i den unges ønsker og drømme tilrettelægges et
ophold, der støtter og udfordrer den unge. Vi tror på, at alle
kan udvikle sig blot rammerne er anerkendende og trygge.
I en struktureret og genkendelig dagligdag undervises der i
mindre hold. Undervisningen tilrettelægges ud fra den unges
uddannelsesplan. Efter undervisningen er der mulighed for
at deltage i en række aktiviteter på Brangstrup og i klubber
og foreningen uden for Brangstrup. På Brangstrup er al
personale faglært.
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Medlem af

Landbrug - mark, maskiner, køer, grise
Heste, smådyr, hesteassisteret terapi
Traktor og mekaniker
Tourisme og åbent besøgslandbrug
Gartnerlinje med egen butik
Bygge og træværksted
Køkken og kantine
Naturpleje og skov
Erhvervsafklaring og praktik

Tinnetgaard er et helhedsorienteret uddannelses- og botilbud med STU samt beskæftigelse efter §103 og LAB-loven.
Botilbuddet er godkendt efter §107 og § 66 . Der er også
mulighed for dagtilbud, ressourceforløb, arbejdsafklaring
samt efterværn. Optag hele året. Målgruppen er unge med
generelle udviklingsforstyrrelser, indlæringsvanskeligheder
og/eller ADHD, autisme, asperger i let eller middelsvær grad.
Metode: motivations- og relations pædagogik, KRAP og
mesterlærerprincippet. Målet er erhvervsrettet uddannelse,
job – og boafklaring. Scooter stilles til rådighed. Personale
årets 365 dage. Der er kollegie, tre bofællesskaber og 6
træningslejligheder.

STU Middelfart er kendetegnet ved, at vi sammen med dig
sætter realistiske mål for din STU. Vi opnår de mål, vi sætter.
Vi arbejder med at udvikle selvværd og personlige, sociale og
faglige kompetencer, der bidrager til et mere selvstændigt
voksenliv. Gennem interne og eksterne arbejdspraktikker
opnår du et kendskab til dine potentialer og udvikler nye
kompetencer. Med fokus på dine individuelle behov
arbejder vi helhedsorienteret og støtter dig i at anvende dine
kompetencer i forskellige sammenhænge. Vi beder dig ikke om
noget, du ikke kan, i stedet bruger vi det, du kan, til at du lærer
mere.
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Soﬁe Rifbjerg Efterskole

Efterskolen
Østergaard

Medlem af

Medlem af

50

50

51

52

Antal elevpladser:
94
Aldersgruppe:
14-19 år
Mulighed for at bo:
Ja
Tilgængelighed for
kørestolsbrugere:		
Nej
STU:
		Nej

Antal elevpladser:
55
Aldersgruppe:
14-18 år
Mulighed for at bo:
Ja
Tilgængelighed for
kørestolsbrugere:		
Ja
STU:
		Nej

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Musik
Krea
Grøn linje
Hest
Køkken
Sport og udeliv

Medlem af

Gl. Landevej 27B
4850 Stubbekøbing
Telefon: 54 44 17 00
Forstander: Martin Paulsen
mp@stefalster.dk
www.stubbekoebingefterskole.dk

Antal elevpladser:
78
Aldersgruppe:
14-18 år
Mulighed for at bo:
Ja
Tilgængelighed for
kørestolsbrugere:		
Nej
STU:
		Nej

Vi er en rigtig efterskole, med alt hvad dertil hører af højskoletraditioner og ungdomsliv. Vi tror på fællesskabets kraft og
udviklingspotentiale og vægter arbejdet med elevernes sociale
kompetencer højt. Vores vision er at stille den enkelte elev
bedst muligt. Efterskolen Østergård er en specialefterskole,
som henvender sig til unge med et særligt undervisningsbehov
grundet i boglige og indlæringsmæssige vanskeligheder.
Vores elever har ofte særlige behov, som vi er specialiserede
i at møde, herunder diagnoser inden for autismespektret,
ADHD, ADD og/eller andre generelle indlæringsvanskeligheder.
På Østergård lægger vi vægt på et ligeværdigt og anerkendende
miljø, der giver eleverne muligheder for at få venner og succesfyldte oplevelser. Medarbejdere og elever viser interesse og
hensynsfuldhed overfor hinanden, men vi stiller samtidig
krav til den enkeltes egen indsats for at bidrage til fællesskabet.
Vi skaber sammen de bedst tænkelige forudsætninger for, at
vores elever kan blive den bedste udgave af sig selv. På Østergård
vægtes skolens fællesskab højt, for sammen er vi stærkere!

”Det er et kæmpe
skridt mod at blive
voksen og selvstændig
– få troen på sig selv
og mod til at sætte sig
nye mål – også i livets
andre store og vigtige
kampe”

Stubbekøbing
Efterskole

Brarupvej 4
4840 Nørre Alslev
Telefon: 54 43 21 26
Forstander: Malene Frank
kontor@sofierifbjerg.dk
www.sofierifbjerg.dk

Østergårdstræde 42
4735 Mern
Telefon: 55 39 61 30
Forstander: Eva Gamborg
kontor@oe42.dk
www.efterskolenoestergaard.dk

Region sjælland/
hovedstaden

Sofie Rifbjerg
Efterskole

Linjefag: Værksted (træ/metal)
Idræt
E-sport
Ridning
Wellness
Mediefag
Madkundskab
Musik
Design

Teater
Kunst og design
Service og samfund
Landbrug og natur
Mad og liv

Stubbekøbing Efterskole er en specialefterskole beliggende i
et naturskønt område på Nordfalster 150 meter fra vandet.
Skolen har plads til ca. 55 elever, der kommer fra hele landet.
Skolen arbejder målrettet på at give elever med særlige
behov en god og indholdsrig efterskoletid, både personligt,
socialt og fagligt. Vores undervisningstilbud dækker både de
boglige fag, linjefag, valgfag og idræt. Det er muligt at tage
9. klasses afgangsprøve i dansk og matematik.

Valgfag:
Vi har over 25 forskellige valgfag og udarbejder
skema efter elevernes valg af fag

Sofie Rifbjerg Efterskole er en specialefterskole for unge
med særlige læringsforudsætninger. Vi har plads til 94 skønne
unge mennesker, som alle bliver optaget på skolen efter en
individuel samtale. Vores fagtilbud er meget bredt, og vi arbejder
anerkendende med udgangspunkt i den enkelte elev. Vores
fokus er både på personlig-, social- og faglig-udvikling. Vi har
en vision om at være Danmarks bedste efterskole til individuel
udvikling. Vi er beliggende i naturskønne omgivelser på
Falster, en togtur på lidt over en time fra hovedbanegården.

Det er vigtigt for skolen, at eleverne lærer, at alle mennesker
har værdi og selvom det kan være udfordrende at gå i skole,
så er det vigtigt at have mål og perspektiv for sit liv.
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AspIT
Sjælland
Banegårdspladsen 2, 1.
4700 Næstved
Telefon: 33 34 49 01
Leder: Kimmie Falk
kifa@tietgen.dk
www.aspit.dk

AspIT
Storkøbenhavn

Medlem af

Carl Gustavs Gade 3, 1. th
2630 Tåstrup
Telefon: 33 34 49 01
Leder: Sidsel Lynggaard Sørensen
siso@aspit.dk
www.aspit.dk
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Medlem af
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Autismecenter
Storstrøm

CSU Egedammen
Medlem af

Færgegårdsvej 15z
4760 Vordingborg
Telefon: 24792254
Centerleder: Helle Riis
Afdelingsleder: Luise Hansen
autismecenter@vordingborg.dk
www.vordingborg.dk/autismecenter-storstroem.dk

Skovledet 14
3400 Hillerød
Telefon: 72 32 39 00
Centerleder: Lisbeth Malmer Jensen
egedammen@hillerod.dk
www.egedammen.dk
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Antal elevpladser:
35
Aldersgruppe:
16-35 år
Mulighed for at bo:
Nej
Tilgængelighed for
kørestolsbrugere:		
Ja
STU:
		Ja

Antal elevpladser:
35
Aldersgruppe:
16-35 år
Mulighed for at bo:
Nej
Tilgængelighed for
kørestolsbrugere:		
Ja
STU:
		Ja

Antal elevpladser:
30
Aldersgruppe:
15 - 25 år
Mulighed for at bo:
Ja
Tilgængelighed for
kørestolsbrugere:		
Nej
STU:
		Ja

Antal elevpladser:
70
Aldersgruppe:
15-25 år
Mulighed for at bo:
Nej
Tilgængelighed for
kørestolsbrugere:		
Ja
STU:
		Ja

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
Obligatorisk autismeforståelse
•
Fælles emneforløb efter årskalenderen
•
Frifaglig undervisning efter forløbsplanen
•
Fredags bar
• 	Mulighed for autismespecifikke
psykologsamtaler

• 	ADL, social træning, selvtransport, fitness,
bevægelse mv.
•
Køkkenundervisning
•
E-sport med professionelle trænere
•
Udeliv
•
Kunst og kultur
•
Matematik og dansk

Teknik
Softwarekonstruktion
Visualisering
IT Sikkerhed og IT kvalitetssikring
Samfundsforståelse
Kommunikation
Personlig udvikling og ADL

AspIT har siden 2005 været en del af danske erhvervsskoler og
er en erhvervsrettet IT uddannelse til unge med Autisme
Spektrum Forstyrrelse (ASF) eller lignede. Eleven på AspIT har
udmærkede kundskaber i dansk (kan læse og skrive), engelsk
(kan læse) og matematik (har logisk sans), samt en stor interesse
for IT. Når man har det godt kan man lære. På AspIT er eleverne
i trygge rammer til at lære, forældrene er trygge for elevens
fremtid, og der er tryghed for virksomhederne, der får veluddannede specialister trænet i virksomhedens arbejdsmetoder
og teknologier, og over 80 % af eleverne fra AspIT opnår varig
ordinær beskæftigelse inden for IT-området, hvilket dokumenteres af COWI – se rapporten på aspit.dk. AspIT er et engageret
og forudsigeligt miljø, hvor vi samarbejder med elevens netværk, familie, sagsbehandlere, UU-vejledere og støtte- og kontaktpersoner. Eleven opnår en så høj selvstændighed og livsduelighed som muligt, da der hele tiden og løbende er fokus
på den personlige udvikling og almindelige daglige livsførelse.

Teknik
Softwarekonstruktion
Visualisering
IT Sikkerhed og IT kvalitetssikring
Samfundsforståelse
Kommunikation
Personlig udvikling og ADL

AspIT har siden 2005 været en del af danske erhvervsskoler og
er en erhvervsrettet IT uddannelse til unge med Autisme
Spektrum Forstyrrelse (ASF) eller lignede. Eleven på AspIT har
udmærkede kundskaber i dansk (kan læse og skrive), engelsk
(kan læse) og matematik (har logisk sans), samt en stor interesse
for IT. Når man har det godt kan man lære. På AspIT er eleverne
i trygge rammer til at lære, forældrene er trygge for elevens
fremtid, og der er tryghed for virksomhederne, der får veluddannede specialister trænet i virksomhedens arbejdsmetoder
og teknologier, og over 80 % af eleverne fra AspIT opnår varig
ordinær beskæftigelse inden for IT-området, hvilket dokumenteres af COWI – se rapporten på aspit.dk. AspIT er et engageret
og forudsigeligt miljø, hvor vi samarbejder med elevens netværk, familie, sagsbehandlere, UU-vejledere og støtte- og kontaktpersoner. Eleven opnår en så høj selvstændighed og livsduelighed som muligt, da der hele tiden og løbende er fokus
på den personlige udvikling og almindelige daglige livsførelse.
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Autismecenter STU er et tilbud til unge med en autismespektrumforstyrrelse. Fokus er på; at den enkelte elev opnår
størst mulig selvstændighed i eget liv.

STU og 9.-10. klassetrin. Her er plads til alle, uanset kognitivt
niveau og fysiske funktionsnedsættelser. Alle undervisningsgrupper har deres eget hus, og du kan nemt komme rundt
– også i kørestol. Hos os er der fitnesscenter, egne busser,
kanoer, bålhus, multibane, stort udendørsområde, køkken,
faglokaler og meget mere.

Vi lægger vægt på, at den unge oplever sig selv som en del af
et unge miljø, og har mulighed for at begå sig i det omgivende
samfund, og være en aktiv del af dette.
Det gør vi i tæt samarbejde med erhvervs- og kulturlivet i
nærområdet.

STU er i mange tilfælde den sidste uddannelse, og derfor er
det vigtigt for os, at alle når så langt som muligt og finder
den rigtige beskæftigelse bagefter. Vi tror på, at faglighed
åbner døren til et aktivt voksenliv. Når man kan noget selv,
behøver man ikke så meget hjælp fra andre og kan leve et
mere uafhængigt liv.
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CSU Holbæk
Seminarieparken 2
4300 Holbæk
Telefon: 72 36 36 07
Leder: Peer Sjørslev
csuholb@holb.dk
www.csu.holbaek.dk

CSU Kalundborg STU
Lundevej 34
4400 Kalundborg
Telefon: 59 53 56 10
Forstander: Ingse Rasmussen
ingse.rasmussen@kalundborg.dk
www.csukalundborg.dk
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Antal elevpladser:
Pt 120 – ingen max-antal
Aldersgruppe:
15-25 år
Mulighed for at bo:
Ja
Tilgængelighed for
kørestolsbrugere:		
Ja
STU:
		Ja

Fonden kadetten

58

Antal elevpladser:
45
Aldersgruppe:
16-25 år
Mulighed for at bo:
Nej
Tilgængelighed for
kørestolsbrugere:		
Ja
STU:
		Ja

CSU Holbæk har mange linjer og valgfag: Skolens linjer er:
IT-gruppen, Studiegruppen (klar til anden uddannelse efter
endt STU), Erhvervsgruppen, Værkstedsgruppen, Køkkengruppen, AKS (ADL/kommunikation/ alm. skolefag), Multi
(multiple handicaps), STU A (unge som har brug for eget rum
i perioder), STU PLUS (unge med angst og skolevægring) og
de to sidste nye skud på stammen er en Livsmestringslinje
og en Musiklinje.

•
•
•
•
•
•
•

Valgfag: Valgfagene ændrer sig i takt, med de ønsker, behov
og drømme de unge har. Vi tilbyder bl.a.:
E-sport, hockey, håndværk, hobbyværksted, film & foto, friluftsliv, musik, ordblindeundervisning, svømning, bevægelsesfag,
styrketræning, brætspil, floorball, dansk, matematik, engelsk,
tysk, It, samfundsfag, madlavning, lektiehjælp og eksamenstræning til folkeskole og HF niveau mv.

Gårdprojekt
Dyrepasser
International
Kreativ værksted
E-sport
Kokkeskole
Sport og Idræt

CSU Kalundborg prioriterer at skabe en tryg og overskuelig
ramme for de unge. Et skoletilbud, der skaber udfordringer
til at kunne mestre det voksne liv bedst muligt. Dette foregår
i et voksent læringsmiljø, hvor der arbejdes med elevens
potentialer og kompetencer. Det er elevernes skole, og vi
arbejder professionelt, på at eleverne er involveret i beslutningsprocesser på alle niveauer og med egne ressourcer.
Det skal være trygt og godt at gå i skole, og vi værner om
vore værdier, der holder fokus på det åbne og trygge miljø.
Når basis og værdier er i orden, er det nemmere at indgå i
læreprocesser.

På CSU-Holbæk er der mulighed for at sammensætte en STU,
som matcher mange forskellige drømme og behov – og dette
kombineret med et godt ungemiljø. Vi har
omkring 120 elever i Ungdomsuddannelsen

CSU-Holbæk har en bred vifte af muligheder, et overskueligt og
spændende undervisningsmiljø, nærværende undervisere og et
levende ungdomsfællesskab. Vi støtter dig og hjælper dig videre i
voksenlivet, både socialt, fagligt og personligt. Der er mulighed for
afklaring til uddannelse og /eller beskæftigelse efter endt STU.
Ungdomsuddannelsen har tilknyttet en bo-afdeling med sovende
nattevagt, torsdagscafe, morgenklub, eftermiddagsklub, fester,
studierejser, elevråd og meget andet.
Book et besøg på tlf. 72363607. Vi glæder os til at møde dig!
Elever og personale ved CSU Holbæk
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Kronborg 10A
3000 Helsingør
Telefon: 31482088
Direktør: Karina Jersholm
info@kadetten.dk
www.kadetterne.dk

Fontanaskolen STU
Hammershusgade 17
2100 København Ø
Telefon: 42 39 24 33
Forstander: Per Saaby
stu@fountain-house.dk
www.fountain-house.dk/fontanaskolen
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Antal elevpladser:
25 - 30
Aldersgruppe:
16 - 25 år
Mulighed for at bo:
Nej
Tilgængelighed for
kørestolsbrugere:		
Nej
STU:
		Ja

Antal elevpladser:
50
Aldersgruppe:
16-25 år
Mulighed for at bo:
Nej
Tilgængelighed for
kørestolsbrugere:		
Nej
STU:
		Ja

På Kadetten går læringsforløb og produktion hånd
i hånd. Det betyder, at læringen er praksisnær, og
opgaveløsningen foregår som på en arbejdsplads.
I den forbindelse kan kadetterne vælge mellem fem
spor, som alle fører dem på sporet af et rigtigt job.
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Køkken og event
Service og café
Brohus og produktion
Have og håndværk
Medie og kommunikation

Vores ambition er at uddanne og udvikle vores kadetter
fagligt, socialt og personligt, så særlige behov bliver til
særlige kompetencer.
Vi kan ikke forestille os at gøre det på et bedre sted end
Sekondløjtnantskolen ved Kronborg Slot. Her har uddannelse
og udvikling været i højsædet, siden kadetter blev til officerer.
Ligesom historien i samspil med slottet både gør omgivelserne
og mulighederne på Kadetten unikke.
Modsat lignende tilbud til mennesker med særlige behov, er
Kadetten hverken ejet privat eller af kommunen. Vi er en
socialøkonomisk virksomhed, som er ejet af en fond. Det
betyder, at vi tjener penge på almindelige markedsvilkår,
men bruger overskuddet til at skabe arbejdspladser for
mennesker med særlige behov.

Kreativt værksted
Tekstil- og designværksted
Håndværksfag undervisning
Krop og friluftsliv
Skolefagligt
Valgfag - ridning, musik, gaming
Arbejde i kantine, cafe, service
Aften- og sommerdaghøjskole
Klubtilbud - aften åbent
Partner i Klar til Start
Solisttilbud

Fontanaskolen STU er for unge mellem 16-25 år med både
generelle psykiske udfordringer og autisme. Fontanaskolen
har valgt at tage det særlig tilrettelagte bogstavligt. Derfor
tilbyder vi alle elever et helt unikt individuelt tilrettelagt og
fleksibelt uddannelsesforløb. Det er primært eleven, der selv
træffer valg vedrørende mål og læringsforløb med støtte og
sparring fra kontaktlæreren. Uddannelsen tager udgangspunkt i den enkeltes elevs forudsætninger for læring og
kompetenceudvikling, særlig behov for støtte, ønsker og mål
for fremtidig uddannelse og beskæftigelse. Elevernes
udvikling af personlige, faglige og sociale kompetencer medfører en øget selvstyring af eget liv efter endt uddannelse.

59 60

Glad Fagskole

Grennessminde
i Taastrup

– København/Ringsted/
Aabenraa/Esbjerg
Rentemestervej 45 - 47
2400 København NV
Telefon: 21840437
Leder: Christina Barr (KBH)
christina.barr@gladfonden.dk
www.gladuddannelse.dk
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Antal elevpladser:
90
Aldersgruppe:
16-30 år
Mulighed for at bo:
Ja
Tilgængelighed for
kørestolsbrugere:		
Nej
STU:
		Ja

Grøn linje:
•
Gartneri
•
Grøn Service
•
Dyr & Natur

Film og medie (KBH, Ringsted og Esbjerg)
Animation (KBH og Ringsted)
Teater (KBH)
Dyrepasser (Esbjerg/Glad Zoo)
Håndværk (Esbjerg/Glad Zoo)
Medier og animation (Aabenraa)

Håndværkerlinje:
•
Multiværksted

Madlinje:
•
Køkken
•
Bageri
Salg & Service:
•
Cafe & Gårdbutik

Grennessminde STU – Din vej til et liv med job, trivsel og
kolleger
Vi tilbyder uddannelse på et af vores værksteder, hvor vi
arbejder med mad, planter, dyr, træ og metal. Alle værksteder
drives som små virksomheder med økologi og kvalitet i højsædet inden for områder med gode jobmuligheder. Du bliver
en del af en rigtig virksomhed, der sælger produkter og services til vores mange private- og erhvervskunder. Hver dag
besøger kunder vores naturskønne område i Taastrup, og
som elev indgår du i hele processen fra planlægning, produktion, kundekontakt og salg. Du får en fast værkstedsleder,
som du samarbejder med om dine mål og opgaver. Jeres
tætte relation giver ro og tryghed til, at du kan finde dit eget
ståsted og få mod til at udvikle dig. På tværs af fag og ståsted
vægter vi også det gode ungdomsliv, fx gennem idræt, fællesspisning, fritidsklub, hyggelige fester, fælles ture og meget
mere.

Glad Fagskole arbejder for at give vores elever troen på, at
de har en rolle og en stemme i samfundet – og vi tror på, at
de unge gennem uddannelse og faglig identitet bliver bedre
rustet til at udforske og udfordre det samfund, de er en
del af.
Vi skaber unge-, uddannelses- og arbejdsfællesskaber, med
plads til at alle kan byde ind og tage ansvar. Det gør vi, for at
alle unge oplever at være vigtige for en proces, et produkt og
for fællesskabet.
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Horisonten
STU

København/Glostrup/
Hillerød/Holbæk

Medlem af

Taastrup Hovedgade 175
2630 Taastrup
Telefon: 43 99 04 70
Forstander: Andreas Hjorth Rasmussen
info@gminde.dk
www.gminde.dk

Antal elevpladser:
15-40 pladser pr. afdeling
Aldersgruppe:
16-25 år
Mulighed for at bo:
Nej
Tilgængelighed for
kørestolsbrugere:		
Ja - dog ikke Ringsted
STU:
		Ja

•
•
•
•
•
•

HKI STU

Vermundsgade 5
2100 København Ø
Telefon: 39 16 21 30
Forstander: Charlotte H. Kaufmanas
hki@hki.dk
www.hki.dk

Jernbanegade 10
4660 Store-Heddinge
Telefon: 93855336
STU-Leder: Anders Olsen
anders@horisonten.dk
www.horisonten.dk
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Antal elevpladser:
90-40-55-35
Aldersgruppe:
16-25 år
Mulighed for at bo:
Nej
Tilgængelighed for
kørestolsbrugere:		
Ja
STU:
		Ja

Medlem af
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Antal elevpladser:
65
Aldersgruppe:
15-35 år
Mulighed for at bo:
Ja
Tilgængelighed for
kørestolsbrugere:		
Ja
STU:
		Ja

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• 	Almen daglig livsførelse (fx madlavning, budget
og økonomi)
• 	Social færdighedstræning (fx venskaber,
konflikthåndtering og dating)
• 	Interne og eksterne praktikker (inkl. gruppepraktik)
•
Studiefag (fx dansk, matematik og engelsk)
•
IT (fx 3D-print, blockchain og lyddesign)
• 	Sport og fritid (fx E-sport, fitness, sommercamp
og musik)
•
Interessefag (fx japansk, brætspil og værksted)

Dyrelinje
Medier, IT og gaming
Ridning
Turisme
Køkken
Håndværk
Kunst
Friluftsliv
Jord-til-bord

Alt hvad vi laver, er udviklende og brugbart i dit liv med det
samme. Vi arbejder både i dybden med det helt personlige
og med de konkrete færdigheder og kompetencer, som
giver dig muligheder i dit voksenliv. På Horisonten arbejder
vi med de ting, som interesserer dig. Begejstring og glæde er
brændstoffet i hverdagen. Vi har 9 linjefag, som alle sammen
har virkelig lækre faciliteter. Uanset hvilken linje du ønsker
at arbejde på, har vi en masse dejlige muligheder: Krybdyr/
reptiler, høns, kaniner, marsvin, skildpadder, akvarier, værksted med alt i træ/metal, makerspace, haver, drivhuse,
keramik, lydstudie, musikinstrumenter, grafik-computere,
kameraer, droner, TV-studie, radiostudie, mesterlærekøkken,
butik, møntvaskeri, biograf osv. Du er velkommen i praktik på
Horisonten, for at se om vi er noget for dig.
Vi arbejder med bl.a.: OCN-beviser, PAS-screening, certifikater,
eksamener via VUC, anerkendende pædagogik, belønningsstrategier, gode vaner.

Vi peger på muligheder, inspirerer, vejleder og støtter, og er
på den måde med til at skabe en realistisk fremtid. En fremtid
med et arbejdsliv, uanset om det er via uddannelse, et beskæftigelsesfremmende tilbud eller direkte på arbejdsmarkedet.
Vi vil dyrke mangfoldigheden, det skæve, det anderledes og
skabe muligheder frem for begrænsninger. Hos os er der
plads til alle. Vi tager personlige hensyn og undervisningen
foregår i mindre grupper. Det er vigtigt, at alle kan fungere
sammen. Det handler om fællesskab og om at have lov til at
være, som man er. Sammen med andre.
Hvis du er nysgerrig på, hvad vi tilbyder, eller hvis du gerne
vil i praktik, er du altid velkommen til at kontakte os på
3916 2130. Vi har afdelinger i København, Glostrup, Hillerød
og Holbæk.

63 64

Idræts- og Uddannelsesakademiet
Herlev Hovedgade 201 c
2730 Herlev
Telefon: 44 44 03 04
Forstander: Mette Fløjborg
mf@idraetsakademiet.dk
www.idraetsakademiet.dk

STU

LivogJob

Idræts- og
Uddannelsesakademiet

d
tve

s
i næ

Stubbekøbing

LIV OG JOB
Medlem af

Medlem af

Hans Egedesvej 5
4850 Stubbekøbing
Telefon: 54 44 17 05
Forstander: Jørgen Sulkjær
mail@livogjob.dk
www.livogjob.dk
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Antal elevpladser:
100
Aldersgruppe:
10-30 år
Mulighed for at bo:
Ja
Tilgængelighed for
kørestolsbrugere:		
Nej
STU:
		Ja

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antal elevpladser:
16 + dagelever
Aldersgruppe:
17-30 år
Mulighed for at bo:
Ja
Tilgængelighed for
kørestolsbrugere:		
Ja
STU:
		Ja
Beskyttet beskæftigelse: Ja

Folkeskolens fag
STU og ressourceforløb
Idrætslinje
Frisør-kosmetiker
Håndværk og design
Iværksætteri
Adventure
Sundhed
e-sport
Rideterapi

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi er et højt specialiseret tilbud til børn, unge og yngre
voksne med psykiatriske problematikker og psykiske
sårbarheder. Herunder også unge med Autismespektrumforstyrrelser og andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser.
Vi er specialiseret i både undervisning og behandling ifht.
psykiatriske diagnoser, og vi lægger stor vægt på, at vores
miljø er afstigmatiserende, ressourcefokuseret og ikkeklientgørende. Vi tilbyder også solistforløb og SKP-ordninger.

STU med intern og ekstern praktik
Individuel målrettet botræning
Botilbud med ungemiljø
Beskyttet beskæftigelse med cirkulær økonomi
Små produktioner
En smuk By - med blomster og pynt
Idræt og bevægelse
Ferietur og oplevelser
Demokrati og dannelse

Vi uddanner og beskæftiger de unge, så de kan få det bedste
liv med gode kompetencer, værdier og robusthed overfor
nye udfordringer i job og fritidsliv.

Skolen
Hjuldamperen
Taarbæk Strandvej 59,
2930 Klampenborg
Lyngbygårdsvej 98, 2800 Kgs Lyngby
Telefon: 39 63 33 22 / 41 16 33 22
Forstander: Jette Bach
skolen@hjuldamperen.dk
www.hjuldamperen.dk

STU næstved
Medlem af

Fabriksvej 78
4700 Næstved (Hovedadresse)
STU ligger på 5 adresser
Telefon: 29 47 89 26
Funktionsleder: Liv Møller Christensen
lmoech@naestved.dk
www.stuinaestved.dk
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Antal elevpladser:
25
Aldersgruppe:
16-25 år
Mulighed for at bo:
Nej
Tilgængelighed for
kørestolsbrugere:		
Nej
STU:
		Ja

Antal elevpladser:
Ca. 90
Aldersgruppe:
16-25 år
Mulighed for at bo:
Ja på 1 adresse
Tilgængelighed for
kørestolsbrugere:		
Ja - på nogle adresser
STU:
		Ja

• 	Faglig undervisning/ matematik, dansk,
samfundsfag, mv.
•	Social træning/ ART- dannelse, udvikling og
almen viden
•	Klubaftner, ungdomsmiljø og kulturarrangementer
•	Erhvervspraktik, afklaring og samarbejde med
andre uddannelsessteder FVU, FGU, SOSU, mfl.
•
Det grønne område, pedel og værksted
•
ADL, køkken, kreativitet, syning og billedkunst
•
Sport, sejlads, ridning, svømning mv.
•	Studieture, ekskursioner, lejrskoler og
virksomhedsbesøg
•	Beskyttet beskæftigelse SEL §103 og Samvær
og aktivitetstilbud SEL §104

•
Kupé – Life Skills, udeliv, sociale aktiviteter
•
Modus – For dig med psykosociale udfordringer
• 	PUK – For dig med nedsat fysisk/psykisk
funktionsevne
•
Erhvervslinje – Få håndværket på plads
•
Krummerup – Sundhed, kreativitet, bodel
• 	Tilvalg – Bl.a grafisk, eLab, foto, drama,
mindfulness

STU i Næstved udvider hele tiden tilbuddene!
Grundformlen for STU i vore rammer er den 3-årige særlig
tilrettelagte ungdomsuddannelse retter sig mod unge
mennesker mellem 16 og 25 år, der ikke kan drage nytte af
det ordinære uddannelsessystem og som efter folkeskole
eller specialskole har behov for hjælp til at overvinde begrænsninger som følge af et fysisk eller psykisk handicap.

På Skolen Hjuldamperen arbejdes der med høj grad af kognitive
venlige metoder, hvilket betyder, at der arbejdes med omverdens

Vi har struktur i hverdagen, og det pædagogiske udgangspunkt er KRAP indsat i et kristent værdigrundlag og etik. Alle
unge har eget værelse med bad/toilet. Fire værelser er forbeholdt unge med et fysisk handicap, herunder behov for lift.

strukturering og visualisering. Der er klare strukturerede rammer,
der er rammesat af visuel tidsstyring og tager afsæt i de 10 H’er.
Skoledagen er præget af forudsigelighed og genkendelighed, hvilket

Vi har uddannede pædagoger i Nordic PAS modellen til
pædagogisk analyse og udvikling. Uddannelsen tilrettelægges
individuelt ud fra elevens ønsker, ressourcer og faglige
kompetencer.

skal sikre de unge, et trygt læringsmiljø og optimere deres progression
og læring. Vores grundsyn er, at de unge gør det godt, når de kan, og

Flere af de unge bliver boende efter endt STU for at fortsætte
i den beskyttede beskæftigelse, hvor der er fokus på
genbrug og cirkulær økonomi.

altid skal møde undervisere, der tror på dem og sikrer planen og en
glædesfyldt dagligdag med masser af succes. Vi samarbejder med
Naturstyrelsen, lokale foreninger, erhvervs- og praktik netværk m.v.
Vi har et stort fokus på den unges fremtidige beskæftigelse,
uddannelse, mv. efter endt STU.
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Østagergård
Medlem af

Slettebjergvej 21
4174 Jystrup
Telefon: 57 52 88 14
Forstander: Carsten Hansen
post@oestagergaard.dk
www.oestagergaard.dk

Medlem af
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Antal elevpladser:
30 STU / 52 §103
Aldersgruppe:
Fra 16 år
Mulighed for at bo:
Ja - 43 §107 pladser
Tilgængelighed for
kørestolsbrugere:		
Nej
STU:
		Ja

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ligeværd Fagligt Forum

S

Økologisk landbrug
Gartneri
Køkken og bageri
Mølleri
Hesteskole
Håndværkerlinje
Brugskunst
Natur og jagtpleje
Friluftsliv
Skovbrug

om skole, uddannelsessted, socialøkonomisk virksomhed eller anden
organisation kan I søge om at
blive medlem af Ligeværd Fagligt
Forum.
Det er et medlemskab for institutioner,
hvor ledelse og medarbejdere får et
netværk med andre institutioner, der
arbejder professionelt for og med unge
med særlige behov.
Som medlem får I som institution:
• mulighed for at deltage i politikudviklingen i Ligeværd
• professionel sparring med kollegaer
• tilbud om kurser og konferencer
• mulighed for at udvikle pædagogik og
kompetencer gennem Ligeværds
Pædagogiske Dialogforum
• adgang til den lukkede gruppe
”Ligeværd Fagligt Forum” på Facebook,
hvor medlemmerne har en ivrig
sparring med hinanden.

Østagergård er et integreret bo-, uddannelses- og
beskæftigelsestilbud for ca. 80 unge og voksne.
Det er et trygt univers med sammenhæng mellem
uddannelses-, arbejds- og fritidsliv, hvor eleverne kan få
støtte og vejledning til alle aspekter af livet.
Tilbuddet er målrettet mennesker med nedsat psykisk og/
eller social funktionsevne og med behov for støtte,
vejledning og struktur i hverdagen.
Institutionens centrum og udspring er gården Østagergaard,
som er en biodynamisk drevet landbrugsbedrift beliggende i
det naturskønne område i Jystrup ved Skjoldenæsholm.
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Ligeværd Fagligt Forums formål er:
• At fremme ligeværdigheden i alle livets
forhold for medborgere med særlige
behov, begrundet i boglige, sociale,
indlærings- og funktionsmæssige
vanskeligheder samt at medvirke til, at
samfundet rummer ligeværdige muligheder for den enkelte
• At koordinere, støtte og styrke medlemmernes indsatser for at forbedre
skole-, uddannelse-, beskæftigelses- og
boligforhold for børn, unge og voksne
med særlige behov
• At sikre det fagprofessionelle perspektiv
i Ligeværds politiske arbejde.
Optagelse i Ligeværd Fagligt Forum
• Enhver skole, uddannelsessted, virksomhed eller organisation, der tilslutter
sig foreningens formål og idegrundlag,
kan ansøge om optagelse.
• En optagelse som medlem af foreningen
sker efter ansøgning til bestyrelsen,
der kan fastsætte generelle og
konkrete optagelseskriterier.

Læs mere
og medlemskab
og optagelse
Gå ind på
www.ligevaerd.dk/blivmedlem/som-professionel
eller ring 86 20 85 70

Tilmeld
nyhedsbrev
Tilmeld dig Ligeværds
nyhedsbrev på
www.ligevaerd.dk

LIGEVÆRD
for børn, unge og voksne
med særlige behov

L

igeværd udvikler nye løsninger til
forældrenetværk, skole, bolig,
uddannelse, beskæftigelse og fritid.
Vi gør det sammen med kommuner,
organisationer, frivillige, uddannelsesinstitutioner og virksomheder.
Ligeværd er ikke en diagnoseforening,
men en forening med fokus på udfordringer
på alle livsområder for mennesker med
særlige behov.
Foreningen har tre grene:
•	Ligeværd Forældre og Netværk
– for forældre og pårørende

•	Ligeværd Fagligt Forum – for efterskoler,
højskoler, frie fagskoler, specialskoler og uddannelsessteder
•	Unge for Ligeværd (UFL) – for unge
med særlige behov, der har deres
egen forening
Det er Ligeværds DNA – at omfavne alle
livsområder, at sætte aftryk i de
politiske dagsordener, der har betydning
for mennesker med særlige behov, men
også at arbejde konstruktivt for at finde
nye veje og løsninger i samarbejde med
såvel enkeltpersoner, foreninger og
myndigheder.

Ligeværd er en forening i konstant og
vedvarende dialog med omverdenen på
alle vigtige livsområder for mennesker
med særlige behov:
•
•
•
•
•
•
•

Skole
Uddannelse
Beskæftigelse
Boliger
Netværk og samarbejde
Sociale aktiviteter og fritidsliv
Forskning i udvikling af løsninger

Det er Ligeværds DNA at arbejde for at
gøre en reel og mærkbar forskel. Det er
det, vi er sat i verden for.

KOM OG FIND DIN:
STU

Kl 10.15—11.00 MADS MARIUS
Kom og mød Mads
Han bruger humor, når han fortæller

SPECIALEFTERSKOLE

FRI FAGSKOLE

om at leve med sine udfordringer

FGU
HØJSKOLE

KOLDING DEN 14. SEPTEMBER 2022
Innovationsfabrikken,
Birkemosevej 1, 6000 Kolding

AARHUS DEN 29. SEPTEMBER 2022
Aarhus Rådhus
Sønder Allé 2 , 8000 Aarhus C

Begge dage fra 9.30—17.00
Messerne gennemføres i tæt samarbejde med Kolding samt Aarhus kommune. Find mere info. på www.ligevaerd.dk

LIGELINIE

– Ligeværds rådgivning
til forældre eller pårørende
Vi står klar med råd, vejledning og bisidning

Er du forælder eller pårørende til et
barn, ung eller voksen med særlige
behov?
Har du brug for hjælp til:
• at forstå lovningen?
• at finde den helt rette fritidsaktivitet til
en ung?
•	at få råd om uddannelsessted til en
ung med særlige behov?
Eller andet, der handler om at have et
barn med særlige behov

Kontakt Ligelinie
På mail: ligelinie@ligevaerd.dk
eller telefon onsdag kl. 13 –15.30

22 34 30 13

Birthe Bank Møller har fået hjælp via Ligelinie. Hun er
forælder til Kristian, der efter en meget lang kamp endelig
fik, med støtte fra Ligeværd, det tilbud på STU, som han
brændende ønskede:

”Jeg havde ikke mødt Ligeværd før. Da jeg fik fat
i konsulenterne på Ligeværd, kom den gode
sparring og ideer til, hvordan vi skulle gribe det
an. Det var rigtig fint med sparring i forhold til at
formulere en klage til klagenævnet. Vi holdt
kontakt og gav løbende status. Ligeværd var gode
til at få os til at blive ved, bakke os op og være
medspillere. Så det skal ikke være nogen
hemmelighed, at jeg også har anbefalet Ligeværd
til andre forældre.”

Du har RET til…
Du har RET til at få din sag behandlet:
•

Kommunen har pligt til at behandle din ansøgning om bolig,
job, uddannelse eller andet.
Kommunen har også pligt til at indsamle de nødvendige oplysninger til at træffe afgørelse i din sag. Oplysningerne skal
først og fremmest komme fra dig selv, men kan også komme
fra din læge, sygehuse, skoler m.fl.

Du har RET til at blive inddraget
•

•

Du har ret til at lade en anden person tale eller forhandle på
dine vegne ved møder hos kommunen. Du kan også have en
bisidder som personlig støtte, når du er til møde med myndighederne. En bisidder kan være et familiemedlem, en advokat,
en rådgiver fra Ligeværd mv. Kommunen kan afvise en bisidder,
men der skal være en god grund til det.

Du har RET til…
Du har RET til at se dokumenterne i din sag
•

Du har RET til at blive vejledt
•

Du har ret til at blive inddraget i overvejelser om de undersøgelser, der skal til for at afklare dine problemer/dine behov,
hvilke oplysninger der skal indhentes, og hvor de skal indhentes.
Det betyder ikke, at du bestemmer, eller at du kan forlange
bestemte oplysninger indhentet. Hvis der er oplysninger,
kommunen ikke vil indhente, selv om du beder om det, bør
kommunen give dig mulighed for at komme med en udtalelse.
Kommunen skal lytte til dig og forholde sig til dine tanker og
forslag.

Kommunen har, inden for rimelighedens grænser, pligt til at
vejlede dig, hvis du har behov for at vide noget om din ret til
at blive hørt, din pligt til at give oplysninger og udfyldning af
skemaer. I spørgsmål, som kræver hjælp fra en advokat, er
det nok, at kommunen henviser dig til at kontakte en advokat
– og fortæller dig, hvordan du gør det. Sender du en ansøgning til en forkert myndighed, skal denne myndighed sende
ansøgningen det rigtige sted hen.

Du har ret til at se dokumenterne i din sag. Hvis du vil se en
anden persons sag, f.eks. dine voksne børns, skal du have
tilladelse fra personen. Står der noget om dig i en anden
persons sag, har du ret til at se disse oplysninger. Kommunen
har ret til at lade være med at vise dig interne arbejdspapirer.
Du har ret til at få 1 gratis kopi af din sag. Kun hvis det er
nærmest uoverkommeligt, kan kommunen afvise at give dig
en kopi.

Du har RET til at udtale dig
•

Du har ret til at kommentere din sag og de oplysninger, der
ligger i den – på et hvilket som helst tidspunkt. Kommunen
må ikke træffe afgørelse i din sag, før du har givet dine
kommentarer. Kommunen kan fastsætte en frist for, hvornår
dine kommentarer skal være modtaget hos
kommunen.

Du har RET til at blive hørt
•

Du har RET til at få en begrundelse
Når kommunen har truffet en afgørelse, har du ret til at få
at vide:
• hvad afgørelsen går ud på
• hvilke regler afgørelsen bygger på
• hvilke vurderinger/skøn afgørelsen bygger på
• hvilke faktiske forhold afgørelsen bygger på
Du har ret til at få en skriftlig afgørelse med en begrundelse.

Du har RET til at anke kommunens afgørelse
Når kommunen har en afgørelse, skal kommunen sende en
ankevejledning med afgørelsen.
Du har ret til at få at vide:
• om afgørelsen kan ankes
• hvortil en anke kan sendes
• frist for at anke
• krav til en anke
Du har ret til at få hjælp til at anke hos kommunen.

Du har ret til at blive hørt om de oplysninger, der ligger i
din sag, og kommunen har pligt til at høre dine udtalelser.
Kommunen kan fastsætte en frist for, hvornår dine
udtalelser skal være modtaget. Du har RET til at lade
en anden person tale på dine vegne.

Du har pligt til…

Kommunen har PLIGT til…

Du har PLIGT til at svare sandt
•

Kommunen har pligt til at vurdere,
om der skal laves en handleplan

Når kommunen stiller dig et spørgsmål, har du pligt til at svare
sandt. Du må ikke lyve eller undgå at give kommunen de
oplysninger, du kan give dem. Når du har fået en bevilling,
har du pligt til af dig selv at oplyse kommunen, hvis der sker
ændringer, som har betydning for din ydelse. Kommunen
skal skriftligt fortælle dig, hvilke ændringer du skal give
besked om.

•

Hvis du ønsker det, skal kommunen lave en handleplan, når
du flytter hjemmefra, starter på uddannelse eller har brug for
støtte. Kun hvor det er unødvendigt, kan kommunen afslå at
lave en handleplan.

Kommunen har pligt til at fastsætte en frist for,
hvornår en ansøgning skal være afgjort

Du har PLIGT til at medvirke
•
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•

Kommunen har ret til at få oplysninger af dig og af offentlige
instanser, som skal bruges for at behandle din sag. Hvis du
ikke vil give kommunen de oplysninger, den beder om, kan
du få afslag på din ansøgning.

Uanset hvad din sag handler om, har kommunen, på det
sociale område, pligt til at fastsætte en dato for, hvornår der
skal træffes en beslutning i din sag. Kommunen skal offentliggøre fristen, så du ved, hvornår du får en afgørelse. Kan
kommunen ikke overholde sin egen frist, skal du have skriftlig
besked om, hvorfor afgørelsen endnu ikke er kommet, og
hvornår du kan regne med at få den.

LIGEVÆRD guiden
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Fra barn
til voksen

Hvordan kan LIGEVÆRD
hjælpe mig?

Svar
Vi står klar til at hjælpe i Ligelinie med
råd, socialfaglig og juridisk vejledning

Specialfuldmagt
Er du nervøs for, om dit voksne barn selv kan tage ansvar for
eksempelvis sin økonomi, så kan en specialfuldmagt måske
hjælpe jer. En specialfuldmagt er en fuldmagt, som kun gælder
på et specifikt område, eksempelvis økonomi.
Det er vigtigt at være opmærksom på, at en fuldmagt mister sin
gyldighed, hvis den er skrevet i generelle vendinger i forsøget på
at kunne bruge den i alle tænkelige og utænkelige sammenhænge.

og bisidning
For at støtte børn, unge og voksne med
særlige behov og deres forældre har
LIGEVÆRD en rådgivning – Ligelinie.
Her kan forældre og unge ringe ind og få
gratis råd og vejledning, eksempelvis
når den unge skal starte på STU.
Kontakt os på Ligelinie og se om vi også
kan hjælpe dig med en bisidder til mødet
Ligelinie har åbent onsdage fra
kl. 13-15.30 på telefon 22 34 30 13
eller på mail ligelinie@ligevaerd.dk

Kontakt Ligelinie på telefon

En specialfuldmagt skal være konkret og præcis. Det er en
god idé at gøre den tidsbegrænset, så der opstår en naturlig
anledning til at gennemgå fuldmagten på ny. Den unge kan
have opnået nye færdigheder, der gør, at dele af fuldmagten
ikke længere er relevant og gældende.

22 34 30 13

En bisidder kan være løsningen

På Ligeværds hjemmeside
kan I finde en skabelon til
en specialfuldmagt.
12

Efter mødet kan bisidderen være en hjælp til at huske,
hvad der blev sagt og holde styr på mødets aftaler.

og kan derfor holde fokus på sagen og indholdet. En bisidder vil forud for et møde hjælpe med at formulere og
præcisere, hvad der er vigtigt at få ud af mødet. Hvorfor er

vi her? Hvad er vigtigt for mig? Hvad vil jeg gerne have svar
på? Hvad vil jeg gerne opnå med dette møde?

Det kan være en hjælp at have en bisidder med til et møde i
kommunen. En bisidder er ikke følelsesmæssigt involveret

LIGEVÆRD guiden
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Fra barn
til voksen

Kan jeg komme til
at bo sammen med
andre unge med
særlige behov?

Jeg vil gerne bo i
min egen lejlighed,
med hjælp et par
gange om ugen.
Kan jeg det?

Svar
Ja, det kan du godt. Hvis du har din egen lejlighed, så kan du få
hjælp af en bostøtte et par gange om ugen.
En bostøtte kan hjælpe dig med flere ting:
• Økonomi
• Støtte til f.eks. at strukturere hverdagen i forhold til job og fritid
• Lære dig at gøre rent og at handle
• En man kan tale med om det, der er svært
Bostøttens opgave er ikke at løse huslige opgaver hjemme hos dig.
Bostøtten skal støtte dig i selv at kunne gøre det. Hvis du har en
bostøtte, så er du ikke så afhængig af dine forældre.
Hvis du tænker, at en bostøtte kunne være godt og nødvendigt for
dig, så skal du ansøge om det i socialforvaltningen i din kommune.

Svar
Du kan bo sammen med andre unge i et
bofællesskab, hvor der er pædagoger,
som hjælper jer om dagen. Her kan du
for eksempel have din egen lejlighed med
et lille køkken, en stue og et toilet. I dit
bofællessskab vil der også være en fælleslejlighed, hvor du kan lave mad og hygge
med de andre beboere.
Hvis du tænker, at det kunne være noget
for dig, så skal du kontakte kommunen.
Det er nemlig kommunen, der beslutter,
om det er et tilbud, de vil give dig.

Serviceloven § 107
“Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på
grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne eller særlige sociale problemer
har behov for det.”

Der er ikke frit valg inden for § 107
Man kan altså ikke selv vælge, hvor man vil bo. Med retssikkerhedslovens § 4 er det dog intentionen, at de unge skal
have medindflydelse på beslutningen.
Det er som hovedregel ikke mulighed for at klage over, hvor
man skal bo med § 107.
Hvis man får afslag på at få et § 107-tilbud, så kan man klage
over det til Ankestyrelsen.

10

Serviceloven § 85
“Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp,
omsorg eller støtte samt optræning og hjælp
til udvikling af færdigheder til personer, der
har behov herfor på grund af betydelig nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige
sociale problemer.”

Antallet af støttetimer varierer ved en § 85
Der er altså mulighed for at få flere eller færre timer, hvis støttebehovet ændrer sig. Kommunen skal skriftligt oplyse om, hvilken
hjælp der er bevilget og hvor mange timer. Kommunen kan ved
mindre justeringer i hjælpen undlade at fremsende en ny
skriftlig oplysning herom til borgeren.

LIGEVÆRD guiden
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Fra barn
til voksen

Hvad sker der,
når jeg bliver
18 år?

Samarbejdet med kommunen
Overgangen fra barn til voksen involverer ofte
mange forskellige forvaltninger i kommunen, fordi
kommunen er indrettet, så forskellige typer udfordringer behandles i forskellige forvaltningsenheder.
Der er ikke én forvaltning, der kan rumme hele den
unges livssituation, og man kan derfor ende med
at blive sendt fra den ene forvaltningsenhed til den
anden. Det betyder, at der ofte vil være et stort
behov for at nogen samler og holder fast i hjælpen.

Når du fylder 18 år, er der mange
ting, som ændrer sig, og mange
spørgsmål, som du skal tage stilling
til. Vi vil her give et indblik i nogle af
de muligheder i lovgivningen, som
kan være vigtige for dig, når du er
ung, næsten voksen, og skal til at stå
på egne ben. Vi håber, at dette kan
hjælpe dig godt på vej.

Ligeværd anbefaler:
• At i overgangsperioden fra det 17-18 år samles
sagsbehandlere og andre involverede til et fællesmøde, hvor sagsbehandlingen bliver afstemt og
koordineret. I flere kommuner hedder dette
møde en 171/2 års-samtale
• At I er meget opmærksomme på, at der løbende
bliver fulgt op på sagen, og at sagen bliver
koordineret.

Sådan starter det bedste sagsforløb
Det bedste udgangspunkt for et godt samarbejde kræver, at
borger og sagsbehandler allerede tidligt i forløbet får afklaret
begge parters muligheder og forventninger.
Det er her op til familien at bidrage med:
• En grundig beskrivelse af den unge
• En grundig beskrivelse af familiens samlede situation
• En beskrivelse af den unges/familiens forventninger

Det gode samarbejde kræver, at sagsbehandleren sætter en klar
og tydelig ramme.
Dette gøres ved at fortælle den unge/familien:
• Hvordan er det offentlige system bygget op?
• Hvilke former for hjælp og støtte er der mulighed for?
• Hvad er lovgrundlaget for støtten?
• Hvordan er sagsgangen?

til samarbejdet

En bisidder kan være løsningen
Det kan være godt at have en bisidder med til et møde,
hvis du ikke har forældre eller andre, som kan støtte dig.
En bisidder kan hjælpe dig med holde fokus på sag og
indhold. En bisidder kan også forberede dig til mødet. I
skal tale om, hvorfor du skal til mødet, hvad der er vigtigt
for dig, hvad du gerne vil have svar på, og hvad du gerne
vil have hjælp til. Efter mødet kan bisidderen hjælpe dig
med at huske, hvad der er blevet talt om og holde styr
på mødets aftaler.
LIGEVÆRD har bisiddere flere steder i landet. Kontakt os
på Ligelinie og hør, om vi har en bisidder til dig.

8

Svar
Når du fylder 18 år, så er du myndig. Det betyder bl.a., at du kan
stemme. Det betyder også, at du selv skal til at have kontakten
med kommunen. Det kan dog være en god idé at få hjælp og
støtte til samarbejdet med kommunen. Hvis du ønsker, at dine
forældre skal hjælpe dig, skal I fortælle det til din socialrådgiver.
Sammen med dine forældre kan du lave en skriftlig fuldmagt
som for eksempel beskriver, at dine forældre også skal have et
brev, når kommunen indkalder til møder og skriver til dig. Hvis
du ikke har nogen, som kan hjælpe dig, så kontakt Ligeværd, vi
har bisiddere, som kan tage med dig til møder i kommunen.

LIGEVÆRD guiden

LIGEVÆRD guiden

9

Særlig
Tilrettelagt
Ungdomsuddannelse (STU)

Hvad skal jeg
lave på min
uddannelse?

Får jeg et
eksamensbevis,
når jeg er færdig med
min uddannelse?

Svar
Der er ikke eksamener ved en STU. Men når du er
færdig med uddannelsen, får du et kompetencepapir,
der blandt andet skal indeholde en beskrivelse af,
hvad du har lært på uddannelsen, og hvad du ønsker
efter uddannelsen.

Får jeg penge,
når jeg går på
min STU?

Svar
Du skal både have undervisning og praktiske aktiviteter
på din uddannelse.
Din kommune skal sammen med dig og dine forældre
lave en individuel uddannelsesplan til dig. En uddannelsesplan er en oversigt over de aktiviteter, som
uddannelsen indeholder.
Uddannelsesplanen skal indeholde de mål, I har lavet
sammen, og hvilke praktikophold du skal på.

Kontakt Ligelinie
Vi står klar til at hjælpe i Ligelinie med råd,
socialfaglig og juridisk vejledning og bisidning
For at støtte børn, unge og voksne med særlige behov og
deres forældre har LIGEVÆRD en rådgivning – Ligelinie.
Her kan forældre og unge ringe ind og få gratis råd og
vejledning, eksempelvis når den unge skal starte på STU.

Svar
Ja. De fleste STU-elever, som ikke har fået en førtidspension, får uddannelseshjælp med aktivitetstillæg.
Du må også tjene op til 24.000 kr. (før skat) om året
ved arbejde, uden at indtægten fra arbejdet medfører
fradrag i din ydelse.
Du må også gerne have en opsparing i banken, imens
du går på din STU.
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Husk at du kan klage til Klagenævnet
for Specialundervisning, hvis du ikke er
tilfreds med uddannelsens indhold.

Kontakt os på Ligelinie og se om vi også kan hjælpe dig
med en bisidder til mødet
Ligelinie har åbent onsdage fra kl. 13-15.30 på telefon

22 34 30 13

eller på mail ligelinie@ligevaerd.dk

En bisidder kan være løsningen
Det kan være en hjælp at have en bisidder med til
et møde i kommunen. En bisidder er ikke følelsesmæssigt involveret og kan derfor holde fokus på
sagen og indholdet. En bisidder vil forud for et
møde hjælpe med at formulere og præcisere, hvad
der er vigtigt at få ud af mødet. Hvorfor er vi her?
Hvad er vigtigt for mig? Hvad vil jeg gerne have svar
på? Hvad vil jeg gerne opnå med dette møde?
Efter mødet kan bisidderen være en hjælp til at
huske, hvad der blev sagt og holde styr på mødets
aftaler.

LIGEVÆRD guiden
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Særlig
Tilrettelagt
Ungdomsuddannelse (STU)

Kan jeg gå
på en STU?

Kan jeg selv vælge,
hvor jeg vil tage
min STU?

Svar
Nej, du kan ikke selv vælge, men kommunen skal lytte
til dine ønsker. Efter at have talt med dig og dine forældre
om, hvad du godt kan lide at arbejde med, hvor du før
har gået i skole og de hensyn, der skal tages til dig,
beslutter kommunen, hvor du skal tage din STU.
Det er en god idé, hvis du sammen med dine forældre
finder en STU-uddannelse, du godt kunne tænke dig at
gå på. I kan også tage ud og besøge et uddannelsessted. Flere uddannelsessteder tilbyder en uges praktik,
så du kan se, om det er noget for dig.

Hvis du er en ung mellem 16 og 25 år,
der ikke kan gennemføre en anden
ungdomsuddannelse, kan du få
tilbudt en 3. årig Særligt Tilrettelagt
Ungdomsuddannelse - en STU.
På en STU går du i skole med andre unge
med særlige behov. Målet med en STU er, at
du får et så selvstændigt voksenliv som muligt,
og du skal derfor både øve dine personlige
og sociale færdigheder samt det faglige.
En STU skal laves, så den passer til dig og dine
interesser, og en STU skal bestå af både undervisning og praktiske aktiviteter. Du kan også
komme i praktik på en arbejdsplads, imens du
er i gang med din STU.

Svar
Måske. Det er kommunen, der bestemmer, hvem der kan få lov til
at gå på en STU. Derfor er det også kommunen, du skal kontakte,
hvis du tænker, om en STU måske kunne være noget for dig.
Du skal allersenest begynde på din STU, dagen før du fylder 25 år.

Valg af uddannelsessted

Afklaring af målgruppe
Unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov
er målgruppen for en STU. Når kommunen udarbejder en målgruppeafklaring, tages der bl.a. udgangspunkt i:
•
•
•
•
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En samtale med den kommende elev og dennes forældre/
pårørende.
Udtalelse fra egen læge og evt. psykiater.
Udtalelser fra tidligere folkeskole eller specialskole.
Evt. udtalelse fra specialefterskole.

Man kan godt være indenfor målgruppen til en STU, selvom man
har gennemført en 9. klasses afgangseksamen.
Om de unge falder indenfor målgruppen, er en kommunal
afgørelse, og den skal derfor begrundes. Hvis du er uenig i
afgørelsen kan du klage til Klagenævnet for Specialundervisning.

Kommunen har ret til at tilbyde et andet uddannelsessted end det eleven ønsker, hvis kommunen vurderer, at
det sted, de anviser, kan imødekomme elevens kvalifikationer, modenhed og interesser.
Husk at valg af uddannelsessted er en kommunal
afgørelse. Afgørelsen skal begrundes. Hvis du er uenig
i afgørelsen kan du klage til Klagenævnet for
Specialundervisning.
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Økonomisk
støtte til
specialefterskole

Kan vi få økonomisk
støtte til at sende
vores barn på
efterskole?

Hvilke muligheder
er der for yderligere
støtte til betaling af
efterskole?

Svar
Din kommune har flere forskellige muligheder for at
give økonomisk støtte til specialefterskole. Det betyder
dog ikke, at alle kan få denne økonomiske støtte.
Vi har i det følgende listet en række muligheder op,
som vi vil anbefale dig at tage med til din kommune.
Kommunen vil så afgøre, om du er indenfor målgruppen til at modtage støtten.

Hvis du gerne vil give dit barn mulighed
for at komme på specialefterskole i 8.,
9. eller 10. klasse og søger viden om,
hvilken økonomisk støtte du kan få til
at dække opholdet, så læs med her.
Et ophold på en specialefterskole koster det
samme som et ophold på en almen efterskole.
Den endelige pris afhænger af forældrenes
husstandsindkomst.
I det følgende kan du læse om, hvordan
størrelsen af økonomisk støtte til efterskole
beregnes, og i hvilke tilfælde det er muligt at
søge supplerende støtte hos efterskolen eller
i kommunen.

Svar
Elevstøtte
Alle elever med dansk statsborgerskab har ret til elevstøtte.
Støttens størrelse afhænger af forældrenes indkomst.
Den efterskole, jeres barn bliver indskrevet på, skal ansøge om
elevstøtte. Du vil modtage skemaet ’Ansøgning om elevstøtte’ fra
skolen. Det skal du udfylde og underskrive, inden du sender det
retur til skolen.
Elevstøtten beregnes på grundlag af husstandsindkomsten i det
indkomstår, der ligger 2 år før skolestart.

Kontakt Ligelinie

På www.borger.dk kan du beregne,hvor meget du kan få i
elevstøtte.
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Støtte efter Folkeskoleloven
§ 20 og 22
Ifølge Folkeskoleloven kan en kommune
betale for elevens efterskoleophold, hvis
kommunen f.eks. vurderer, at de ikke selv
har et egnet undervisningstilbud. Det er
dog Ligeværds erfaring, at det meget
sjældent sker i praksis.

Vi står klar til at hjælpe i Ligelinie med
råd, socialfaglig og juridisk vejledning
og bisidning
For at støtte børn, unge og voksne med særlige
behov og deres forældre har LIGEVÆRD en
rådgivning – Ligelinie. Her kan forældre og
unge ringe ind og få gratis råd og vejledning,
eksempelvis når den unge skal starte på STU.
Kontakt os på Ligelinie og se om vi også
kan hjælpe dig med en bisidder til mødet
Ligelinie har åbent onsdage fra
kl. 13-15.30 på telefon

22 34 30 13

eller på mail ligelinie@ligevaerd.dk
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Individuel supplerende støtte
Skolerne modtager hvert år en pulje fra staten. Denne pulje er
øremærket til at hjælpe forældre, der har svært ved at finansiere
et efterskoleophold.
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Støtte efter Serviceloven § 52 a
Kommunen kan yde økonomisk støtte til
et efterskoleophold, når det må anses for
at være af væsentlig betydning af hensyn
til elevens særlige behov for støtte, samt
når forældremyndighedsindehaveren
ikke selv har tilstrækkelige midler til det.
Der kan her ydes hel eller delvis økonomisk støtte til forældrebetaling for efterskoleopholdet.
Bemærk: Her kræves der ikke, at der er
gennemført en børnefaglig undersøgelse
jf. servicelovens § 50 og udarbejdet en
handleplan jf. servicelovens § 140.

Den individuelle supplerende støtte skal søges hos den efterskole,
hvor den unge skal gå. Det er skolen, der afgør hvem der kan få,
og hvor meget der kan ydes af hjælp til at nedsætte egenbetalingen.
Kontakt den efterskole, du ønsker, dit barn skal gå på, og hør om
muligheden for individuel supplerende støtte.

Støtte efter Serviceloven § 52,
stk. 3, nr. 7 - Anbringelse
Målgruppen her er typisk unge fra familier
med sociale problemstillinger, og hvor
det vurderes, at problemerne kan afhjælpes
med en mindre indsats i en afgrænset
periode. Det kan også være unge, der er
under udslusning fra en plejefamilie.
Bemærk følgende forhold:
• Afgørelsen træffes som udgangspunkt
med samtykke fra den/dem, der har
forældremyndighed over barnet.
• En afgørelse om anbringelse kræver
samtykke fra den unge, der er fyldt 15 år.
• Støtten kan kun iværksættes efter
gennemførelse af en børnefaglig
undersøgelse (Serviceloven § 50).
Der kræves udarbejdelse af handleplan jf. § 140.
•
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Kontakt Ligelinie
Ligelinie har åbent onsdag
fra kl. 13-15.30 på telefon

22 34 30 13
eller på mail
ligelinie@ligevaerd.dk

Ligelinie

Hvis du har brug for
råd og vejledning
eller en bisidder

Fra barn til voksen

S. 8

Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

S. 4

Økonomisk støtte til specialefterskole

S. 2

Når du møder dette ikon,
belyser vi et emne yderligere

