
Morten har godt humør og vinder hurtigt elevernes tillid. 
Morten kan hurtigt vende en kedelig situation til noget bed-
re. Eleverne synes, at det er sjovt at være sammen med 
Morten. Han har selvfølgelig også en seriøs side og finder 
altid tid til en samtale med elever og forældre. Morten er 
ham, der får praktikker til at ske, både i det private og i 
det offentlige erhvervsliv. Morten er pædagog. 
 

Naja er en lille lærer med en stor humor. Hun er rolig og 
tålmodig udenpå. Indeni bor der masser af sjov og ballade, 
som kommer frem både i undervisningen og i pauserne.  Hun 
kan altid finde en måde at gøre boglig undervisning kreativ 
og håndgribelig. Naja holder meget af, at vi alle er så for-
skellige på STU. Najas motto er ”Det finder vi ud af”. 

 

Stine er vores hjernepædagog og ved en masse om, hvordan 
hjernen fungerer. Hun er ikke så god til at kede sig, så hun 
finder altid på sjove aktiviteter. Stine er nysgerrig på både 
elever og verden.  Stine støtter i dansk og er med i bevæ-
gelsesfagene. Hun er god til at se, hvad eleverne har brug 
for, skal der speedes op eller bremse ned. 

 

Man kan regne med Vibeke, hun er elevernes fyrtårn. Gen-
nem tydelige rammer, leg og drama bliver det både trygt og 
sjovt at lære dansk og engelsk. Vibeke er fagligt velfunde-
ret, hun møder eleverne, hvor de er og tager sig altid tid til 
den enkelte elev. Man kan forvente liv og glade dage, hvor 
Vibeke er.  

 

Du kan ringe til os på mobil: 24 29 39 44 

Du kan skrive til os på mail: stu@brk.dk 

Vil du følge med i, hvad vi laver? 

    Følg os på: STU Bornholm 

Personalet– forsat 

Særligt  

Tilrettelagt  

Ungdomsuddannelse 



Obligatoriske fag 

Engelsk 

Vi har fokus på at arbejde med emner, som eleverne brænder for, så alle 
har lyst til at deltage i samtalen. Vi både taler, læser og skriver på engelsk. 

Matematik 

Der undervises på forskellige 
hold efter niveau.  

Uanset hvilket niveau der un-
dervises på, er der fokus på, 
at matematik skal være sjovt 
og udfordrende, og det skal 
være noget der kan bruges i 
hverdagen.  

Dansk 

Vi tager altid udgangspunkt i, 
hvad den enkelte elev kan. Der 
er opmærksomhed på, at det 
skal være trygt og rart at væ-
re til undervisning. Nogle ar-
bejder med huskespil og alfa-
betet, andre arbejder med læ-
seteater. Endelig er der nogle, 
der arbejder med tekster og 
analysemodeller.  

Egne mål 

Skal man lære at tage bussen, øve sig i brug af CD-ord, eller blive 
stærkere i et fagligt fag, så er det i egne mål man arbejder med det. 
Her har eleverne mulighed for at arbejde med og træne lige præcis, 
det de har brug for.  

Personalet 

 

 
Britta er chefen. Med overblik og beslutsomhed styrer hun 
elever og personale gennem ugen. Hun jonglerer både para-
graffer og praktiske gøremål. Det er hende der ved, hvad 
der skal siges, når der skal holdes tale for eleverne (og 
hvilken kage der skal bestilles til). Hvis man har brug for 
en snak, kan man altid kontakte Britta. Det gælder både 
elever, forældre og personalet.  
 

 
Sofie er sekretær på den gode måde. Hun har det ultimati-
ve overblik, er altid parat til at hjælpe, og så sørger hun 
for, at vi altid har, hvad vi skal bruge i hverdagen. Det er 
Sofie som sørger for, at du bliver oprettet i systemet, 
modtager breve og får dit buskort. 
 
 
Betina er pædagog og som vores koordinator holder hun 
styr kalenderen. Betina er en humørspreder og går ikke i 
vejen for en joke. Hun går ind for bevægelse og gør alt for 
at motivere os alle til at få flyttet på kroppen. Betina er 
omsorgsfuld og ved lige hvor de enkelte elever har brug 
for en hjælpende hånd.  
 
 
Vi glæder os til ”Sjov og bevægelse”: Hvilken sjov aktivitet 
har Heidi nu fundet på?! Heidi er tit i køkkenet, hvor hun 
laver dejlig mad; også med elever. Heidi er god til at hjæl-
pe, hvis bogen er svær at læse. Man kan være sikker på et 
godt grin, når Heidi er i nærheden. Heidi er uddannet både 
ernærings– og pædagogisk assistent 
 
 
Mona er alsidigheden selv og skolens Harry Potter. Hun kan 
altid svinge tryllestaven og finde en løsning på et problem, 
hvad end det drejer sig om IT, lokalpolitik eller elevernes 
julefrokost. Hun er altid klar, hvis der er en brøk, som gør 
vrøvl. I Monas timer kan man lige såvel lære matematik i 
skoven og i køkkenet, som i klassen.  
 
 

 



 

Københavner tur 

Vores 2. årselever tager på en tur til København, hvor de hygger sig, mens 
de ser forskellige sider af hovedstaden. 

Demokratidage 

Eleverne introduceres til demokrati på 
mange planer. Hvad er demokrati? Hvor kan 
jeg bruge min medbestemmelse? Hvad er 
godt at vide, inden jeg sætter mit kryds 
ved et valg? Det er nogle af de spørgsmål, 
vi arbejder med. 

Uge SEX 

Gennem film, opgaver og øvelser bliver eleverne klogere på køn, seksualitet og 
sex.  

Galla-uge 

Ugen bruges til at arrangere en fest. Hvad skal vi 
spise, hvordan skal der pyntes op? Hvad skal jeg selv 
have på? Vi øver os på, hvordan man holder en tale, 
hvad er en god bordherre og tusind andre ting. Vi 
slutter selvfølgelig af med en Gallafest  

Kørerkortsintro 

Efter teori og førstehjælp får eleverne en køretime på 
manøvrebanen sammen med en kørelærer. 

Temadage og  
Temauge 

Traditioner 

Vi går op i traditioner, og bruger tid på at 
drøfte hvorfor vi holder fx fastelavn, påske 
og Sct. Hans. Vi holder julefrost, slår katten 
af tønden, skriver Valentinskort og meget  
mere. 

 

Viden om Verden 

”Viden om Verden” skal give eleverne kendskab til den verden, de er en 
del af - både den helt nære og den lidt længere væk. Målet er, at de fø-
ler sig som en del af vores verden. 

ADL (Almindelig Daglig Levevis) 

I ADL arbejder vi med forskellige emner, der hører 
til det til at bo i sin egen bolig, f.eks. hvordan gør 
man rent, brug af Mit-ID, budget, hvordan man 
booker tid hos lægen, eller hvordan man bliver skre-
vet op til en lejlighed. 

Krop og hjerne 

I ”Krop og hjerne” arbejder vi altid med konditionstræning, styrketræ-
ning, koordination og balance samt motorik og sanserne. Vi er også opta-
get af at lege, lave samarbejdsøvelser samt på afspænding og kropsbe-
vidsthed. For os er det vigtigste, at vi har det sjovt og er trygge, når vi 
har bevægelsesfag. 

Kend din Ø 

Vi tager ud og ser den Ø, vi 
bor på.  
Vi besøger både skøn natur 
og spændende områder og 
bygninger.  

Køkken  

Alle elever er på skift i køkkenet. Her bliver man klo-
gere på både hygiejne, hvordan man bruger forskelli-
ge køkkenredskaber, og hvordan man laver enkelte 
retter, som man også kan lave derhjemme. Nogle gan-
ge er man også med til at tilberede vores fælles fro-
kost.  



 

 

Praktik 

Der er forskellige mål med praktikken. 
Nogle praktikker er for at prøve, hvordan 
det er at arbejde, nogle praktikker er til 
for at finde ud af, hvad eleverne gerne vil 
arbejde med, når de stopper på STU, nogle 
er til for at se, hvor meget man kan på en 
arbejdsplads.  

 

Virksomhedsbesøg 

Vi tager på besøg hos forskellige virksomhe-
der for at se, hvad de laver. Eleverne har 
altid forberedt spørgsmål, de kan stille, når 
vi er på virksomhederne. Målet er at give 
eleverne indblik i, hvad man eventuelt kan 
arbejde med, når man er færdig med STU. 

Foreningsbesøg  

Besøg i alle mulige foreninger og klubber skal væ-
re med til at give vores elever ideer til, hvad de 
kan bruge deres fritid på.  

Obligatoriske fag –
forsat 

Spillecafé 

Vi spiller forskellige kort– og brætspil især 
for at styrke det sociale fællesskab, men 
også for at øve alle de kompetencer, der 
kommer i spil, når man både skal vente på tur 
og kunne tabe og vinde. 

KREA 

Vi skifter mellem at lave fællespro-
jekter og selvvalgte projekter i 
KREA. Det er kun fantasien, der 
sætter grænser for, hvad vi finde 
på. Skal skjorten syes om til en fest-
kjole, eller er der brug for en drøm-
mefanger, så er det her, vi laver det. 

Eleverne skal vælge mellem Sjov og Bevægelse og Svømning.  Derudover 
vælges mellem forskellige valgfag som skifter i løbet af året, og fra år 
til år. Nedenfor er eksempler på valgfag vi har eller har haft. 

Sjov og Bevægelse 

Gennem forskellige lege og samarbejds-
øvelser får vi rørt os på en sjov og ander-
ledes måde. Vi har typisk tre forskellige 
aktiviteter pr. gang. Vores fokus er, at vi 
har det sjovt og får grinet, samtidig med 
at vi får pulsen op.  

E-Sport 

I E-sport er der mulighed for at spille på ps4, Xbox eller pc. Der bliver 
fokuseret på teamwork og strategi. Vi spiller spil, hvor vi kan deles i to 
hold, som spiller mod hinanden, som fx  CS.GO og Team Fortress 2. 

Svømning 

I svømning er der fokus på bevægelse gennem opvarmning i vandet samt 
svømmetræning af en svømmelærer. Der bliver bl.a. svømmet baner, hop-
pet fra vipper og dykket efter ringe. Som afslutning er der mulighed for 
afslapning i det varme vand.  

Udeliv 

I udeliv bruger vi den nærliggende skov som læringsmiljø. Der bliver bl.a. 
bygget huler, lavet bål med tændstål, og vi undersøger dyre/plantelivet i 
skoven. Som arbejdsredskaber bruger vi bl.a. knive og økser. 

Valgfag 

Julegave værksted 

Vi laver små hjemmelavede ting som kan bruges som julegaver det kunne 
være halskæder, lysestager, nøgleringe eller meget andet. 

 


