Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)
Ungdomsuddannelsen tilbydes unge indtil 25 år, som ikke kan gennemføre anden
ungdomsuddannelse. STU er et individuelt forløb, som tilrettelægges ud fra den unges specifikke
uddannelsesplan.
Varde Kommunes egne tilbud sigter at opfylde den unges uddannelsesplan i et
ungdomsuddannelsesmiljø. For de efterfølgende problematikker gælder det, at STU tilbuddet
udelukkende gives, når problematikken er så vidtgående, at den udelukker anden
ungdomsuddannelse.
De enkelte problematikker vil i praksis ofte forekomme i kombinationer. Uddannelsestilbuddet sker ud
fra hovedproblematikken.
Unge indstilles af UU. Skoleafdelingen træffer afgørelse om adgang til uddannelsen. Uddannelsen sker
på baggrund af den udvidede uddannelsesplan. Det er ikke i sig selv adgangsgivende, at en ung har
opgivet uddannelsesforløb i almindelige ungdomsuddannelser. Unge deltager derfor fortrinsvis i
almindelige ungdomsuddannelser.
Gruppe

Problematik

Unge med særlige behov i
forbindelse med følgevirkning af
hjerneskader,
udviklingsforstyrrelser og
udviklingshæmning

Ungegruppen omfatter indlæringsvanskeligheder
i forbindelse med opmærksomhed, socialt
samspil, social kommunikation, sproglig
kommunikation, impulsivitet, rigiditet, fysiske
udfald, koncentration, hukommelse, psykisk
udviklingshæmning. I ungegruppen indgår f.eks
diagnoser ADHD, autisme-spektrum forstyrrelser,
svær epilepsi, hjerneskade, psykisk
udviklingshæmning
Ungegruppen omfatter indlæringsvanskeligheder
i forbindelse med den unges oplevelse af sig selv
og omgivelserne. I ungegruppen indgår f.eks
diagnoser angst, fobier, OCD
(tvangstanker/handlinger), psykoser, skizofreni
Ungegruppen omfatter unge med overordentligt
vidtgående kommunikationsvanskeligheder i
forhold til såvel ekspression som impression.
Ungegruppen indgår f.eks. døvhed, høretab,
blindhed, synshandicap, afasi, meget
Elevgruppen omfatter unge med så vidtgående
fysiske funktionsnedsættelser, at den unge selv
ved omfattende inklusionstiltag ikke kan få
tilstrækkeligt udbytte af anden
ungdomsuddannelse

Unge med særlige behov i
forbindelse med følgevirkning af
psykiske lidelser

Unge med særlige behov i
forbindelse med følgevirkning af
kommunikationshandicap

Unge uden kognitive
vanskeligheder og med særlige
behov i forbindelse med
vidtgående følgevirkninger af
omfattende fysiske handicaps

STU
uddannelsessted
Varde STU Center

Varde STU Center

Varde STU Center

CSV Esbjerg

Unge med særlige behov, som
udviser meget vidtgående
vanskeligheder udviklingsmæssigt,
kognitivt, kommunikatorisk,
psykisk, sensorisk, herunder også i
forbindelse med fysisk handicap
Unge med særlige behov som
følgevirkning af Aspergers
Syndrom

Elevgruppen omfatter unge med vidtgående
vanskeligheder inden for kombination af fysiske
handicaps og/eller andre gennemgående
indlæringsvanskeligheder

STU Lundvej

Elevgruppen omfatter unge med selektiv
begavelse, som kan udvikles inden for IT området

Aspit, Esbjerg

Unge med særlige behov, hvor
internatophold vurderes at være af
afgørende betydning for
uddannelsens gennemførelse
Anden elevgruppe

Elevgruppen vurderes af skoleafdelingen i Varde
Kommune i forhold til særligt behov for
internatophold.

Den fri Fagskole i
Rødding

Anden problematik

Uddannelsessted
efter
skoleafdelingens
vurdering

