Hvad vi tilbyder på
UNGES Uddannelsescenter
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
Vi er højt specialiseret tilbud, som tilbyder en skræddersyet særlig tilrettelagt
ungdomsuddannelse, blandt andet til unge med autisme på flere forskellige niveauer, men også til
unge med andre kognitive udfordringer. Den enkelte elev har sit helt eget skema og en skoledag,
der er personligt tilpasset. Vi tilbyder en bred pallette af fag, kursusforløb og temaer.
STU med jobgaranti (KLAR TIL START)
Via forløbet KLAR TIL START sammensætter vi et individuelt, tilpasset forløb, hvor eleven
gennemgår hele eller dele af sit STU-forløb i en virksomhed. Forløbet afsluttes med en
fastansættelse i en privat virksomhed.
Særligt tilrettelagte undervisningsforløb på 10. og/ eller 11. skoleår
Oftest er der tale om en af to former for undervisningsforløb:
•

For elever hvor målet efterfølgende er at kunne påbegynde en kompetencegivende
ungdomsuddannelse. Typisk indgår e-learning i undervisningsforløbet, hvor vi støtter
eleven fagligt med undervisning samt ved møder på KVUC. Vi gør eleven klar til
eksamen, som typisk afvikles på KVUC. Vi samarbejder desuden med HF-center og
Teknisk Skole.

•

For elever hvor planen er at påbegynder en STU-uddannelse efterfølgende.

Klub- og ferietilbud
Vi har et klubtilbud til vores elever, hvor de sammen med deres undervisere er med i
planlægningen af aktiviteter. Der er masser af muligheder i vores egne lokaler og lokalområde for
aktiviteter inden for eksempel sport, musik og hobby, men vi tager også på ekskursioner til cafe,
bibliotek, bowlinghal, Tivoli og biograf). Klubben er åben efter skoletid frem til kl. 15.30 alle
hverdage på nær onsdag (dette kan dog tilvælges som ekstra). Hver anden torsdag er der også
aftensklub til kl. 19.00.
Aktivitets- og samværstilbud (§104)
Dette dagtilbud kan for eksempel være for unge efter endt STU-uddannelse.
Mentorstøtte og ressourceforløb
Desuden tilbyder vi fritids- og ferieaktiviteter samt mentorstøtte og ressourceforløb for eksempel
ifm. job eller uddannelse.

