Et år på fri fagskole
for dig på STU

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. Dette foregår i den ugentlige, praktikske dag i
• storkøkkenet samt i valgfaget Mad til Mig.
• En specifik målrettet del, der med udgangspunkt i den unges interesser og
evner, indeholder undervisning i arbejdsmarkedsforhold og træning i beskæftigelsesmæssige færdigheder. Både gennem deltagelse i morgenrengøring, orden
på værelset og skiftende morgen- og aftenvagter arbejdes der med den unges
vedholdenhed, samarbejdsevne og motivation.
• Praktikophold, der skal give den unge erfaring med arbejdsforhold og
samarbejde på en arbejdsplads.
• På skolen serveres der hver dag hjemmelavet mad fra et køkken med økologisk
sølvmærke; vi snakker meget om sundhed og serverer en varieret kost, som
også giver eleven indføring i tankerne omkring sund livsstil og et godt liv.
• Valgfag giver mulighed for at udvikle nye interesser, som kan bruges fremadrettet i voksenlivet. Der snakkes med eleven om, at ugen sammensættes med en
kombination af fysiske aktiviteter som ridning, mountainbike eller boldspil, og
musiske-kreative tilbud som kor, musik, kreativt værksted og e-sport.

Skemaet sammensættes individuelt på baggrund af skolens grundtilbud:
Dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi på elevens aktuelle niveau
GAME DESIGN

CARE

RIDELINJEN

OPLEVELSER OG GASTRONOMI

| Ridning | E-sport | Bevægelse | Friluftssport | Musik | Kor | Kreativt værksted | Mountain Bike |
| Kostskolemiljø | Kontaktgrupper | Vejledning | Praktikker | Skilejrskole | Fokus |

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
skoleåret.
Samtalerne er individuelle og kan foregå over frokostten, eller ved en walk´n talk
eller på et andet tidspunkt.
Kontaktlæreren rolle er:
• Være vidende om den enkeltes behov for støtte.
• Være opsøgende og være på forkant med udviklingen
• Give daglig vejledning og samtale om de akutelle aktiviteter efter behov
• 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 efter behov
• Tæt samarbejde med de øvrige samarbejdspartnere (eleven, forældre,
lærere, uu-vejleder, psykolog, kommune m. fl. )
• Tage medansvar for videre uddannelsesforløb
Skolen udarbejder statusrapporter, arbejder med uddannelsesplanen 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

VÆRDIGRUNDLAG
“Skolens formål er at tilbyde undervisning og samvær, hvis
hovedsigte er bred folkelig oplysning inden for rammerne af
de gældende regler om frie kostskoler. Undervisningen er af
almendannende karakter, og hovedvægten lægges på undervisning, der fremmer udviklingen indenfor
husholdning, håndarbejde og sundhed.
Undervisningens sigte er, at forøge den enkeltes livskvalitet
og muligheder for videreuddannelse. Skolens værdigrundlag
er, at et forpligtende fællesskab giver gode muligheder for
at udvikle den enkeltes selvstændighed, samarbejdsevne og
ansvarlighed, samt at sammenhæng i hverdagen giver
grobund for livsglæde, begejstring og engagement.”

TIMETAL
Den unge har et skema som er et linjefag, boglige fag på aktuelt niveau samt
valgfag:
Dansk, matematik, engelsk, naturfag
min 250 timer		
Sund livsstil, motion, valgfag			
min 225 timer		
Emneuger (fælles for alle elever)
min 250 timer
(Obligatorisk opgave om uddannelse og erhverv, skilejrskole,
brobygning på linjefaget, juletema mm)

42 uger
42 uger
42 uger

Pædagogisk tilrettelagt samvær		
min 215 timer		
42 uger
(Morgensamling, fællesaften, fælles ture, foredrag mm)
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.

SKEMA
Morgenmad
Morgensamling og morgensang
Linjefag

Køkken

Linjefag

Boglige fag

Motion

Motion
Køkken
Boglige fag

Boglige fag

Valgfag

Valgfag

Boglige fag

Frokost
Kontaktgruppe
Rengøring
Fællestime

Aftensmad
Stilletime med hjælp til lektier
Fritidsklubber efter eget valg - min 1 gang om ugen
Godnat og klar til næste dag

Boglige fag

Valgfag

Boglige fag

INDSKRIVNING
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

