STU-TILBUD

SÆRLIG TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE

MÅLGRUPPPE?

Unge, som ikke er klar til at starte på en ordinær ungdomsuddannelse,
kan søge om, at blive optaget på en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse.
Det er den unges egen uu-vejleder i kommunen, som sørger for dette.
Sydfyns Fri Fagskole kan indgå i den unges uddannelsesplan, som det
uddannelsessted, der kan give dem spændende udfordringer i et trygt kostskolemiljø.
Sydfyns Fri Fagskole er en kostskole med et samlet undervisnings- og botilbud.
Den pædagogiske indsats og støtte ydes i al samvær på skolen. Der er en høj
lærerdækning i såvel undervisning som pædagogisk tilrettelagt samvær og fritid.

INDHOLD
Uddannelsen består af:
• en almen del, der indholder fag om samfundsforhold, husholdning, økonomi
og det at klare sig selv
• en specifik målrettet del, der med udgangspunkt i den unges interesser og evner,
indeholder undervisning i arbejdsmarkedsforhold og træning i beskæftigelsesmæssige færdigheder
• praktikophold, der skal give den unge erfaring med arbejdsforhold og samarbejde
på en arbejdsplads
• indføring i sund livsstil og fornuftige fritidsaktiviteteter
Der vælges mellem 4 linjer:
•
•
•
•

TURISME, OPLEVELSER OG GASTRONOMI
PSYKOLOGI, PÆDAGOGIK OG KOMMUNIKATION
RIDELINJE
GAME DESIGN

KONTAKTLÆRER
Den unge får en kontaktlærer og er en del af en kontaktgruppe, som gennem samtaler og aktiviteter får afklaret de spørgsmål og udfordringer der kan
opstå gennem året.
Samtalerne er individuelle og kan foregå over frokostten, eller ved en walk´n talk fx.
Kontaktlæreren har fokus på:
• Viden om den enkeltes behov for støtte. Være opsøgende og være på forkant
med udviklingen
• Daglig vejledning og samtale om de akutelle aktiviteter.
Informere ved ændringer. Støtte eleven i at modtage fællesbeskeder.
• Være opmærksom på psykisk trivsel. Sætte fokus på fysisk aktivitet og velvære.
• Sørge for at eleven inddrages i hverdagens aktiviteter og mulige venskabsrelationer fremmes - være netværksopbygger.
• Støtte faglæreren og give gode idéer til specialundervisning
• Tæt samarbejde med de øvrige samarbejdspartnere (eleven, forældre,
lærere, psykolog, kommune m. fl. )
• Tage medansvar for videre uddannelsesforløb.
Skolen udarbejder statusrapporter og indkalder til og/eller deltager i
opfølgningsmøder, fortrinsvis på skolen.
Ved afslutningen af skoleåret megives en udtalelse, som indholder en kort beskrivelse af af skoletilbuddet samt en evaluering af den unges indsats, udvikling og
standpunkt.

KOSTSKOLEMILJØ
Kostskolemiljøet tilbyder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fælles viden om den enkelte elevs behov for støtte.
Opfølgning på den nyeste viden indenfor området
Tydelig struktur i hverdagen
Praksis indeholder daglige vejledning og samtale om de
aktuelle aktiviteter
Opmærksomhed omkring den psykiske trivsel
Støtte til at fremme venskaber
Sørger for at eleven inddrages i hverdagens aktiviteter
Fritidsaktiviteter
Et holistisk menneskesyn

TIMETAL
Uddannelsen foregår på hold med individuel tilrettelagt undervisning.
Skoledagen starter hver dag klokken 7.50 og slutter de fleste dage 16.30.
Der undervises i:
Dansk, matematik, engelsk, naturfag
Sund livsstil, motion, valgfag			
Emneuger (fælles for alle elever)

min 250 timer		
min 225 timer		
min 250 timer

42 uger
42 uger
42 uger

Pædagogisk tilrettelagt samvær		
min 215 timer		
42 uger
Lektielæsning					min 160 timer		42 uger
Spisepauser					min 210 timer		42 uger
Pædagogisk tilrettelagt samvær har et almendannende indhold og indeholder
blandt andet kommunikation, samarbejde, etik, moral og samfundskendskab.

INDSKRIVNING
VEJLEDNING
Optagelse og indskrivning
For at blive elev på Sydfyns Fri Fagskole skal man starte med at komme
på besøg. Vi giver dig og din familie en rundvisning og
slutter besøget af med en samtale. Ved samtalen får vi mulighed for at
lære dig at kende, og du får kendskab til dine udviklingsmuligheder på
skolen. Du kan også komme i praktik som elev i en uge.
Det er den unges egen UU-vejleder i hjemkommunen der sørger for
indstilling til visitation til STU.

Vejledning
Alle skolens elever modtager vejledning og indgår i fælles og individuelle
tilrettelagte vejledningsaktiviteter. Under forløbet har skolens vejleder tæt kontakt
med den unges uu-vejleder.

MØD OS PÅ DE SOCIALE MEDIER:
facebook.com/sydfynsfrifagskole
instagram.com/sydfynsfrifagskole
flickr.com/sydfyns
Snapchat - SFF

SYDFYNS FRI FAGSKOLE

KLINGSTRUPVEJ 5, 5881 SKÅRUP
TLF: 6223 1328
post@sydfynsfrifagskole.dk / www.sydfynsfrifagskole.dk

