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Et 3 årigt uddannelsesforløb der gennem meningsfyldte  
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udbydes i fællesskab af: 

Skovsgård Hotel, Råd & Dåd og Stiftelsen Købmandsgården  
under Lov nr. 564 af 6.juni 2007. 
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SKOVSGÅRD/ATTRUP STU 

Vores STU-uddannelse er etableret med ønsket om, at vi ud fra vores idégrundlag og ved at 
inddrage allerede eksisterende pædagogiske og fysiske rammer kan tilbyde en meningsfuld og 
velkvalificeret STU-uddannelse til vores målgruppe.  
 

 
Målgruppe: 
Vi lægger vægt på, at målgruppen i vores STU tilbud afspejler brugerne i de tre nuværende tilbud 
og dermed bliver en gruppe, som er komplementær og som kan bidrage til at skabe dynamik og 
udvikling. 
 
 Det er: 

 Sent udviklede. 

 Udviklingshæmmede og tilgrænsende grupper. 

 Unge med psykiske vanskeligheder og/eller psykiatriske diagnoser. 

 Unge med socio-emotionelle vanskeligheder. 

 Unge med lettere fysiske handicaps. 

 Alle er de unge mellem 16 og 25 år som i øvrigt opfylder betingelserne for at komme i 
betragtning til en STU uddannelse. 

 

 

 
Fakta om STU - Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse: 

 

Uddannelsen er tilrettelagt for unge udviklingshæmmede og andre unge, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan 
gennemføre en anden ungdomsuddannelse. 
 
Uddannelsen henvender sig til unge under 25 år og indeholder undervisning på skole og arbejdspladser, praktisk 
træning og praktikophold i virksomheder eller institutioner. 
 
For at komme i gang skal man henvende sig til Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i bopælskommunen. 
Sammen med UU-vejlederen bliver der lagt en uddannelsesplan for den unges forløb. 
 
Der skal være tale om et sammenhængende individuelt sammensat uddannelsesforløb, hvor den unges kompetencer 
udvikles og nye opnås. 
Uddannelsen består af: 

 en almen del, der indeholder fag om samfundsforhold, husholdning, økonomi og det at klare sig selv 

 en specifikt målrettet del, der med udgangspunkt i interesser og evner indeholder undervisning i 
arbejdsmarkedsforhold og træning i beskæftigelsesmæssige færdigheder 

 praktikophold i virksomheder og institutioner, der skal give den unge erfaring med arbejdsforhold og 
samarbejde på en arbejdsplads 

 
Et 3 årigt forløb med en afklaringsperiode på op til 12 uger. 
 
Der er tale om undervisning og praktiske aktiviteter i mindst 840 timer årligt, heraf kan max 280 timer udgøre praktik. 
F.eks. kan bo-træning udgøre en del af undervisningen, ligesom mere traditionelle fagområder som at arbejde i et 
køkken, i gartneri og landbrug, læsning, regning og andre nødvendige færdigheder kan indgå.  
Uddannelsesplanen skal efter de 12 uger vise et planlagt og koordineret forløb på 3 år (inkl. de 12 uger), som er 
udformet ud fra den enkelte unges behov og muligheder. 
Uddannelsesplanen skal evalueres minimum 1 gang årligt. 
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Formål: 
At tilbyde et uddannelsesforløb der, med udgangspunkt i ”et sammenhængende liv” gennem 
lokale bo-, arbejds- og fritidsmuligheder, kan udgøre ”et springbræt til voksentilværelsen”.  
 

Med baggrund i tanken om og troen på at den enkeltes livskvalitet  øges gennem 

muligheden for forvaltning af eget liv, er et gennemgående indsatsområde at den enkelte elevs 

motivation for og evne til selvforvaltning øges.  Hermed bliver en del af processen og et af 

målene, at et evt. nuværende støttebehov nedbringes gennem forløbet. Det vil i.f.t. vores 
målgruppe være et centralt mål med vores STU tilbud. 
 
Under forløbet søges 3 delmål afklaret:  
 

- Fremtidsmuligheder 
- Erhvervs/uddannelsesevne 
- Støttebehov 

 
Den grundlæggende tanke bag vores virke er, at ”alle dur til noget” og at dette bedst udvikles og 
afdækkes gennem meningsfulde aktiviteter, der skaber sammenhæng mellem arbejdsdel, bo 
delen og fritiden: 
 

 

 
 
 
 

Indhold: 

SKOVSGÅRD/ATTRUP STU tilbyder: 

• Afklaringsforløb (max 12 uger) med PAS test og efterfølgende uddannelsesplan. 

• Uddannelsesforløb på op til 36 mdr. inkl. afklaringsforløb og PAS test. 

• Uddannelsen som dagelev. 

• Uddannelsen med dertil hørende botilbud eller bostøtte i egen bolig. 
 
  

FRITID BO DEL ARBEJDE 
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Undervisningsområder:  

 En almendannende del, der er rettet mod elevens personlige og sociale udvikling 

 En specifik, målrettet del, der skal støtte udviklingen af interesser, evner og særlige 
færdigheder 

 Praktik, hvor elevens muligheder uden for det undervisningsmæssige miljø udvikles og 
afprøves 

 Vejledning 
 

 
 
Metode: 
Vi har ud fra vores erfaringer med målgruppen valgt at prioritere aktiviteter og beskæftigelse højt. 
Vi har gode erfaringer og resultater med at skabe udvikling og livskvalitet for den enkelte gennem 
meningsfulde og identitets skabende beskæftigelser og fritidsaktiviteter, hvor dagligdagen og 
forløbene er kendetegnet ved: 
 

 tæt kontakt og støtte fra arbejdslederen/underviseren 

 kollegialt sammenhold og rummelighed  

 balance mellem proces og produkt orienterede opgaver 
 

Vi udbetaler ”praktikløn” til de 15-17 årige, som en del af tilbuddet. Dette er ud fra erkendelsen af 
at denne gruppe kan profitere af en sådan motivationsfaktor, samt at de ikke modtager anden 
ydelse i uddannelsen. 
 
Vi tilbyder en bred vifte af muligheder inden for vore botilbud og mange interne 
beskæftigelsesværksteder, som udgør en vigtig del af det daglige undervisnings og afklaringsmiljø. 

EN ALMEN DEL 

•Styrkesider, drømme og 
interesser 

•Hvad vil det sige at bo i 
egen bolig 

•Økonomi, budget og 
kontakt til offentlige 
myndigheder 

•Hygiejne, krop og kost 

•Fritid, netværk og 
venner 

•Boglige fag 

EN SPECIFIK, 
MÅLRETTET DEL 

•Udvikling af 
færdigheder 

•Mødestabilitet 

•Tilknytning til 
arbejdspladserne og 
kollegaerne 

•Teoretisk og praktisk 
undervisning på interne 
arbejdspladser 

•Afprøvning og udvikling 
af færdigheder og 
metoder ift. målene 

•Afprøvninger af 
forskellige 
beskæftigelsesområder 
og færdigheder 

•Relevante kurser 

PRAKTIK 

•Interne og eksterne 
virksomhedspraktikker 

•Erhvervsevne 

•Færdigheder 

VEJLEDNING 

•Fremtidsmuligheder og 
afklaring 

•Almen vejledning og 
støtte til det at være ung 
og på vej mod at blive 
voksen 
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Intern erhvervstræning/undervisning:  
 

Håndværk: 
 

 Tømrerværksted 
 Metal/ Motorværksted 
 Renoverings og vedligeholdelses opgaver 
 Møbelrenovering 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

”Grønne hold” 
Dyrkning af grønsager 
Økologisk markarbejde 
Pakning og levering af 
grønsagskasser 
Havearbejde, græsslåning m.m. 
Dyrehold 
Kendskab til og brug af 
landbrugsmaskiner/redskaber 
 

 

Kreativt værksted 
Computer 
Video 
Keramik og 
glaskunst 
Musik og teater 

Servicefag: 
Hotel 
Kantine 
Gårdbutik 
Campingplads 
Genbrugsbutik 

 

Eksterne praktikker 
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Fælles er at hvert beskæftigelseshold har en arbejdsleder, der underviser og vejleder den unge ud 
fra opgavens karakter og de beskrevne mål i uddannelses og undervisningsplanen.  
Som udgangspunkt lægges megen vægt på at kunne passe en arbejdsplads’ rytme og kultur.  
Da vore interne beskæftigelsestilbud i deres virke ligger meget tæt op af traditionelle 
arbejdspladser, bliver forståelse for f.eks. faste mødetider, fælles pauser og demokrati en naturlig 
proces, som understøttes af det forpligtigende miljø, som uddannelsen foregår i. 
 

Der etableres ligeledes eksterne praktikker og undervisning, hvor vi påtager os ansvaret for at tage 
kontakt, indgå aftaler, koordinere mm. Eksterne praktikker og undervisning kan eksempelvis 
foregå på VUC, daghøjskoler, private og offentlige arbejdspladser. 
 

I SKOVSGÅRD/ATTRUP STU er ansat en projekt leder som bl.a. har til opgave at kvalificere de 

enkelte arbejdsledere og den daglige praksis, samt sikre at de forskellige mål i uddannelsesplanen 
implementeres i det direkte virke med eleven.  

 
Dette sker bl.a. ved at 
projektlederen i 
samarbejde med elev 
og arbejdsleder/bo- 
medarbejder, 
fastlægger delmål for 
perioder af 3 måneder, 
som målrettes de fire 
halvårlige 
arbejdspunkter i 
uddannelsesplanen.  
Herefter udarbejdes 
konkrete 
undervisningsplaner, 
som tager afsæt i 
elevens kvalifikationer 
og muligheder. 
 

(Organisering 0g ansvarsområder i.f.t. fastsættelse af mål og delmål for uddannelsen) 

 
 
Arbejdslederen/bo træneren aflægger skriftlig og mundtlig evaluering i.f.t. delmålene hver tredje 
måned. 
 
I forhold til Den almene og Specifikrettede del af uddannelsen arbejdes der bl.a. med individuelt 
tilrettelagt undervisning i lokaler væk fra arbejdspladserne. Undervisningen varetages af 
projektlederen og læreruddannet personale. I nogle tilfælde og i perioder med eksempelvis 
forskellige temaarbejde bruges også eksterne undervisere.  
Vi har gruppe – og enkeltmandsundervisning. 
Emnerne er rettet mod at øge elevernes færdigheder samt forståelse af sig selv og omverden.  

 

4 halvårlige fokuspunkter 

 - Elev 

 - UU-vejleder 

 - STU-Projektleder 

  

Delmål - 2 mdr. perioder 

 - Elev 

 - STU-Projektleder 

 - Arbejdsleder/Bo træner 

Evaluering 

- STU-Projektleder 

 - Arbejdsleder/Bo træner 

 - Elev 
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Fritiden: 
Vores målgruppe har brug for hjælp og støtte til at skabe sig et givende socialt liv og netværk. 

I SKOVSGÅRD/ATTRUP STU arbejder vi med den enkeltes sociale færdigheder gennem 

undervisning og det sociale samvær på arbejdspladsen, i bofællesskabet og i fritiden. Det er vores 
mål, at den enkelte elev oplever, at der er sammenhæng, og at han/hun kan videreføre og anvende 
sine sociale kontakter og erfaringer mellem de tre sfærer. 
 
Af fritidsaktiviteter tilbyder vi bl.a.: 
 

 Fællesspisning i bofællesskaberne. 
 Fælles idrætsaktiviteter i Skovsgård-og Vadumhallen 
 Ridning, motionscenter, cykelture, svømning og bowling. 
 Træ og metalværksted. 
 Ture, udflugter samt relevante rejser. 

 
 

Ligeledes støtter vi eleverne i at gøre brug af lokalområdets fritids aktiviteter og foreningsliv. 
 
 

Bo delen: 
Vores STU elever har mulighed for at bo i et af vores bofællesskaber med andre STU elever. Vi 
tilstræber at grupperne i vores huse er homogene, og at det omfangsmæssige støttebehov i 
hverdagen omtrent er det samme.  
Der er ligeledes mulighed for at bo i egen bolig med støtte. 
Livet og læringen i bofællesskaberne er en integreret del af vores STU-forløb og inddrages derfor i 
den praktiske undervisning. Bofællesskaberne og bo-støtten er organiseret under og varetages af 
”Købmandsgården” og Bofællesskabet ”Poststrædet 2”.   

 
 
Bo-undervisning: 

Der arbejdes med elevernes indsigt og viden om økonomi, indkøb, kost, rengøring, hygiejne og 
social træning. Der er tale om teoretisk og praktisk undervisning. 
Bo-undervisningen foregår dels i undervisningslokaler og dels i bofællesskaberne. Teorien føres 
herved over i praktisk træning af konkrete opgaver. 
Målet er at eleven udvikler færdigheder samt at støttebehovene afdækkes ift. bo-delen. 

 
 

Bo-støtte: 
Den individuelle støtte til at klare dagligdagen i boligen og som kompensation for manglende 
formåen ansøges der om og bevilliges særskilt under § 107 og § 87.  
Dette varetages og udføres af ”Købmandsgården” og Bofællesskabet ”Poststrædet 2”. 
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Afklaringsforløbet: 
Afklaringsforløbet varer i op til 12 uger. I afklaringsforløbet er målet at få et så grundigt indtryk af 
den unge som muligt og afklare den enkelte elevs ønsker, ressourcer, kompetencer og behov inden 
for fire hovedområder: 
 

 Bo delen 
 Beskæftigelsesdelen 
 Skole/uddannelsesdelen 
 Fritidsliv 

 
Målet er, at det ved afslutningen af forløbet kan vurderes, hvilket STU uddannelsestilbud der bedst 
opfylder den enkeltes elevs behov og ønsker, og at der deraf udarbejdes en uddannelsesplan for 
resten af det 3 årige forløb. I denne periode udarbejdes der ligeledes PAS-test som bl.a. anvendes 
til at tilrettelægge de fremtidige pædagogiske metoder. Afklaringsforløbet vil være en 
kombination af teoretisk og praktisk undervisning samt arbejdstræning på vore interne 
værksteder. 
 
Indholdet i de 12 uger vil indeholde elementer af: 

 Arbejdsprøvninger på vore arbejdspladser. 
 Undervisningsafklaring vha. intern undervisning eller via eksternt uddannelsessted. 
 Begyndende afdækning af personlige udviklingskompetencer og behov bl.a. via individuelle 

samtaler med projektlederen/vejlederen.  
 Elementer af bo træning i form af ADL undervisning (almindelig daglig levevis) og herunder 

rengørings- og madlavningsaktiviteter samt tilbud om deltagelse i fritidsaktiviteter i eget 
regi. 

 
Vi arbejder ud fra den overbevisning, at de unges ressourcer bedst udfoldes ved, at vi følger deres 
interesseområder. Samtidig skal de unge have mulighed for og hjælp til selvafklaring ved f.eks. at 
afprøve forskellige arbejdsområder, udfordres på deres færdigheder og motiveres og støttes til 
personlig udvikling. 
Vi planlægger helt individuelle afklaringsforløb ud fra de unges ønsker og kvalifikationer og får 
derved et godt udgangspunkt for en egentlig vurdering. 

 
Visitation og optagelse: 

Henvendelse til SKOVSGÅRD/ATTRUP STU kan ske fra UU-vejleder, socialrådgiver, den unge 

selv, forældre, pårørende og uddannelsesinstitution.  
Vi tilbyder altid den unge og pårørende at aflægge os et besøg og få en rundvisning til vore 
arbejdspladser og bofællesskab. Som et led i visitationen kan den unge ligeledes komme i praktik i 
vore interne værksteder i en kortere periode. 
 
Hvis den unge er interesseret og berettiget til en STU uddannelse, søges kommunens 
visitationsudvalg om godkendelse heraf.  Herefter inviteres den visiterede bruger til et 
opstartsmøde, hvor UU-vejleder, forældre, nuværende lærere m.fl. deltager.  
Formålet med mødet er at få afklaret interesseområder ift. planlægningen af afklaringsforløbet. 
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Organisering: 

SKOVSGÅRD/ATTRUP STU er et Anpartsselskab ejet af Råd og Dåd, Skovsgård Hotel og 

Stiftelsen-Købmandsgården. Skovsgård/Attrup STU har egen bestyrelse. 
 

De tre ”bagvedliggende” projekter tilbyder arbejdspladser under særlige vilkår til mennesker der 
ikke kan klare sig på det ordinære arbejdsmarked.  
Alle tre projekter har en fælles målsætning ud fra tanker og idéer om ”Den social økonomiske 
virksomhed” og har fokus på at tilbuddene skal understøtte inklusion af brugerne/medarbejderne i 
lokalsamfundet. 
Læs mere om de tre projekter her:  
www.raaddaad.dk, www.stiftelsenkoebmandsgaarden.dk, www.skovsgaardhotel.dk 

 
Vilkår og kontraktslige forhold: 
 www.stiftelsenkoebmandsgaarden.dk;  

Der indgås aftaler med UU-vejleder og udarbejdes kontrakt med kommunen inden STU-forløbet 
påbegyndes. Kontrakten indeholder beskrivelser af elevens stamdata, pris og indhold i forløbet, 
evt. aftaler om særydelser og opsigelsesvarsel. 
 

Afklaringsforløbet:         
Vi har fast pris på vores afklaringsforløb da omfanget og indhold ikke varierer nævneværdigt. 
Indeholdt i forløbet og prisen er: 
- Afklaring ift. arbejde, skole/uddannelse, bo del og fritid 
- Udarbejdelse af PAS analyse 
- Udarbejdelse af skriftlig evaluering efter afklaringsforløb  
- Koordinering, opfølgning, løn og administration 
Indholdet og omfanget af praktiske og sociale aktiviteter i afklaringsperioden kan variere lidt efter 
den enkeltes behov og formåen, men vi tilstræber at eleverne deltager ca. 30 timer om ugen.  

 
STU – uddannelsesforløbet:  
Vores pris på STU – uddannelsesforløbet prissættes ud fra uddannelsesplanens indhold. Prisen kan 
derfor være variabel – både fra elev ti l elev og periodisk. Vi anvender en månedlig grundtakst 
kombineret med individuelle tilkøb ift. uddannelsesplan og periode. 
 
Grundtakst: kr. 14.200,00 - Indeholdt i prisen er: 
- Boglig, alment og bo undervisning (7 timer pr. uge) 
- Interne fritidsaktiviteter og arrangementer i STU regi. (4 timer pr. uge) 
- Ekskursioner/ virksomhedsbesøg/ ture/ rejse (1 time pr. uge) 
- Obligatorisk arbejdstøj og sikkerhedssko 
- Transport fra offentlig transport/ bofællesskab til undervisnings el. arbejdssted 
- Interne kurser  
- Underviser/ledsager/støtte til ovennævnte aktiviteter, arrangementer, ture og rejser  
- Administration 

 
Tilkøb: (se aktuelle tilkøbs/pris liste).  

http://www.raaddaad.dk/
http://www.stiftelsenkoebmandsgaarden.dk/
http://www.stiftelsenkoebmandsgaarden.dk/
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Vores bofællesskaber: 
 

 

Bofællesskabet ”NORDVANGSVEJ 11” 

 
Her er plads til fire elever.  
Huset er indrettet med fire værelser, et 
kontor og fælles køkken og opholdsstue. 
Husets ”hjerte” og samlingssted er den 
dejlige udestue med udgang til terrasse 
og stor have. 
”Nordvangsvej” hører under 
Købmandsgården, og eleverne her 
tilbydes sociale aktiviteter og 
arrangementer i STU og sammen med 
Købmandsgårdens andre beboere. 

 

 

 

Bofællesskabet ”POSTSTRÆDET 2”     

 

Der er fire selvstændige lejligheder i huset på 
Poststrædet 2 og et stort fællesrum samt et 
personalerum. Fællesrummet bruges bl.a. til 
fællesspisninger og hyggeaftner. 
 
Udover lejlighederne i selve huset er der mulighed 
for at bo i egen lejlighed ”ude i byen” med støtte 
og tilbuddet om deltagelse i fælles aktiviteter og 
ture i STU samt bofællesskabets regi. 
 
 
 
 
Du/I er altid velkommen til at kontakte os for en uddybende snak og information eller evt. et 
besøg. 

 

 

 
   

 
 

  
 

Aggersundvej 24 9460 Brovst 
 

www.stu-skovsgaardattrup.dk /  


