STU
STU Huset i Skibby

Lejrskole i Sverige

Bliv elev her

Transport til skolen

Du kan blive optaget efter nærmere
aftale om individuelt starttidspunkt.

Det er nemt at komme til Skibby med
de offentlige transportmidler. Der kører
flere buslinier lige til døren. Som elev på
FGU-Nordsjælland kan du godkendes til
ungdomskort.

Optagelse på STU-uddannelsen
er betinget af, at du er indstillet
af en vejleder fra Ungdommens
Uddannelsesvejledning og her har
fået en foreløbig uddannelsesplan. Din
kommune vurderer herefter, om du er
berettiget til optagelse.

Besøg skolen
Kontakt Gitte Gildberg
på tlf. 3038 7718
mail: ggi@fgu-ns.dk

Her bor vi
STU-HUSET i Skibby
Skuldelevvej 24
4050 Skibby

STU-Huset i Skibby under FGU Nordsjælland

Den 3-årige ungdomsuddannelse
Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) er en 3-årig
ungdomsuddannelse for unge under 25 år, som har brug for
et individuelt tilrettelagt forløb. Der tages hensyn til netop
dine faglige, sociale og personlige kompetencer.
STU på FGU Nordsjælland er for dig der
ønsker at udvikle dig fagligt, personligt
og socialt sammen med andre unge i et
ordinært ungdomsmiljø.
Hos os har du mulighed for at af prøve
forskellige fag på skolens værksteder:
J Byg og anlæg
J Grafik & Medie
J Pædagogisk
J Køkken
Desuden kan du deltage i STU’s
egen Byg og anlægslinje, hvor vi har
kundeopgaver og udfører opgaver
internt på skolen, både i samarbejde
med de andre værksteder men også
selvstændige opgaver.
Du har mulighed for at tage afsluttende
prøver i dansk, matematik, engelsk,
samfundsfag og naturfag på G-, E- eller
D-niveau.
I STU-huset kan du også få hjælp til
teoriprøven til kørekort

Herudover vil du få undervisning i:
J Bo-træning
hvor vi bl.a. arbejder med selvstændig
livsførelse, madlavning, hygiejne,
rengøring, pengeforståelse, økonomi,
nem-id og brug af offentlige tilbud.
J Praktisk træning og jobtræning
hvor vi bl.a. arbejder med praktiske
arbejdsopgaver, tilrettelægning af
opgaver, samarbejdsevne, ansvarlighed,
virksomhedsbesøg, erhvervspraktikker
og afklaring af de unges arbejdsevne.
Din personlige- og sociale udvikling er vil
være i fokus under hele din uddannelse.
Hvor vi løbende laver mål i samarbejde
med dig.

Der udarbejdes et indviduelt skema
tilpasset til dine læringsmål og dine ønsker.
Vi afholder jævnlige møder med din
UU-vejleder, hvor din uddannelsesplan
evalueres og tilpasses dine næste mål.
Vi tager på lejrskole 2 gange om året.
I STU-huset i Skibby kan du få en
ungdomsuddannelse, som gør at:
J Du kan deltage så selvstændigt og
aktivt i voksenlivet som muligt.
J Du får kompetencer til videre
uddannelse eller job på almindelige
eller beskyttede vilkår.

Det får du:
J Et forløb der passer til dine personlige,
sociale og faglige kompetencer
J God trivsel, medbestemmelse og
engagerede undervisere
J Et stærkt fællesskab i et ordinært
ungdommiljø
J En fast kontaktlærer der følger dig
alle 3 år
J Praktik
J Et lille sted med plads til max 14
STU-elever

