Kan jeg gå til undervisning andre
steder mens jeg går på STU?
Vi har elever der går til ordblinde
undervisning på Kommunikationscentret, og vi har også elever der
har taget enkeltfag på VUC.

Hvornår
Kan
jeg komme
kan jegpå
starte
STU
I ferierne?
på STU?
Vi har tilbud om klub I alle ferier
minus juleferier. Der bliver udbudt
forskellige aktiviteter f.eks.
Fisketure, gamer-dag, krea-dag og
meget andet.

Kan jeg få SU,

når jeg går på STU?
Du kan ikke få SU mens du går på
STU, men du beholder de ydelser du i
forvejen har ret til.

Hvornår kan jeg
starte på STU?
Vi optager løbende elever. Så du kan
starte så snart det er aftalt, at du
skal gå på STU.

Hvem kan hjælpe mig med
at blive optaget på STU?
For at starte på STU skal du

Er der madordning på STU?

visiteres til STU af din UU vejleder.

Der serveres frugt i 10-pausen og
frokost kl. 12. Desuden er der te og
kaffe. Det er gratis for eleverne at
benytte sig af madordningen.

Du finder UU-vejlederne her:

Hvordan kommer jeg

UU Bornholm
Merkurvej 10
3700 Rønne
56 92 39 80
uub@brk.dk

til STU?

Vil du følge med I hvad vi lave?

Elever der bor tæt på går eller cykler,

Du kan følge os på

elever der bor længere væk har
mulighed for at få buskort.
Nogle elever kan få tilbud om den
integrerede brugerbefordring med
taxa.

STU Bornholm

Særligt
Tilrettelagt
Ungdomsuddannelse

Hvad er STU?

Hvem går på STU?

STU står for særligt tilrettelagt
ungdomsuddannelse. Det er en 3-årig
uddannelse for unge mellem 16-25 år
der ikke kan gå på en almen
ungdomsuddannelse. Vi bygger bro
mellem grundsskolen og voksenlivet.

På STU har vi elever med blandt
andet autisme, ADHD, angst, hjerneskade og andre fysiske– og psykiske
handicaps. Du vil også møde andre
som har haft svært ved at møde op i
folkeskolen. Fælles for vores elever
er, at de har særlige behov som ikke
umiddelbart kan opfyldes på en ordinær ungdomsuddannelse.

Hvor ligger STU?
Vi har lokaler både på Sveasvej 8,
og Vibegårdsvej 5 i Rønne

Hvad kan jeg lære på STU?
Du har selv indflydelse på, hvad du kan
lære på STU. Vi tager udgangspunkt i hvad
du har lyst til og behov for at lære.
Vi arbejder med dine egne mål, faglige fag
som dansk, engelsk og matematik,
bevægelse som svømning, krop og hjerne,
og sjov og bevægelse. Vi har valgfag som

Hvad må jeg bestemme på

STU?
Vi taler løbende om hvad du har lyst til
at arbejde med. Desuden har vi et
aktivt elevråd som du kan blive en del
af. Som andre ungdomsuddannelser har
vi en københavnertur, “gammel” elevfest
og gallafest, for dem der vil være med.

eleverne er med til at vælge; det kunne
være kend din Ø, E-sport og krea.
Desuden har vi emneuger og temadage som
f.eks, demokratidage, uge sex,
bo-undervisning og forberedelse til at tage
kørekort.
Kort sagt har du mulighed for at lære
noget du vil have glæde af når du flytter
hjemmefra, vil have et job eller når du
gerne vil have noget at gå op i i din fritid.

Hvem arbejder på STU?
Der er ansat pædagoger, pædagogiske assistenter, speciallærere,
psykomotoriske terapeuter og ergoterapeuter. Vi synes det er vigtigt
med mange forskellige tilgange til udvikling og læring, men aller vigtigst
er, at alle du møder er engagerede og
har fokus på at gøre en forskel for
netop dig.

