Undervisningsmiljø og fysiske forhold på
UNGES Uddannelsescenter
Beliggenhed
Uddannelsescentret er en del af FONDEN UNGES, som desuden driver autisme-app'en Scan How
og det særligt tilrettelagte ansættelsesforløb KLAR TIL START for unge og voksne med autisme.
Alle fondens aktiviteter er samlet på adressen Lerhøj 7 i Bagsværd med 5 min. gåafstand til S-tog
og 2 minutter til busstoppested (linje 400S og 165). Området byder på rige muligheder for
naturoplevelser, fx. mosen eller Bagsværd Sø, og sportslige aktiviteter, fx. den lokale svømmehal
eller cykelture i de grønne områder, ligesom der er gode indkøbsmuligheder i lokalområdet.
Lokaler og arealer
I alt råder vi over 30 større og mindre lokaler, heraf benyttes 19 til klasserum med fleksibel
anvendelse. Øvrige lokaler er: Træningsrum (fx til ADL, madlavning, indkøb, rengøring, tøjvask,
oprydning mv), erhvervstræningslokale, musiklokale, IT-rum og diverse værkstedslokaler. Desuden
har vi et storrum på ca. 80m2, som vi bruger til frokost, yoga og anden fysisk udfoldelse samt
fritidsaktiviteter, fester og kurser. Desuden har vi et udeareal, hvor vi bl.a. afholder vores årlige
musikfestival.
Elevens arbejdsplads
Hver elev har sin egen arbejdsplads med bord, kontorstol, egne reoler og plads til skema samt sin
egen iPad og adgang til computer og IT-baserede hjælpemidler. Der benyttes afskærmninger, når
det er til gavn for den unge.
Opdeling i teams
Uddannelsescentret er opdelt i fire forskellige teams/målgrupper. Hvert består typisk af to-tre
undervisere og en erfaren pædagogmedhjælper. Hver elev har to kontaktpersoner blandt
underviserne. I hverdagen arbejder vores teams ofte i mindre grupper samt enkeltmandsforløb.
Teamets undervisere står for undervisning, uddannelsesplan, årshjul og løbende kontakt til
forældre og evt. bosted, mens praktikkoordinatorerne står for erhvervstræning, virksomhedsbesøg,
teori og praktik samt vurdering af erhvervskompetencer og støtte-/skånebehov.
Mindre miljøer
Eleverne opholder sig i mindre miljøer, og den daglige undervisning veksler mellem individuel og
fælles undervisning. Den enkelte elev føler sig som en del af en gruppe med rummelig plads til
forskellighed.
Fælles spisning
Frokost foregår som en fælles daglig begivenhed i vores kantine, hvor eleverne selv medbringer
madpakke eller køber mad. Madlavning (herunder indkøb, borddækning oprydning, rengøring mv.)
er en del af ADL undervisningen. Vi serverer et mellemmåltid (fx. knækbrød og frugt) kl. 10.00.
Elever i praktik medbringer egen mad eller indgår i en kantineordning.

