STU-målgrupper på
UNGES Uddannelsescenter
Målgruppe
UNGES Uddannelsescenter er bl.a. for unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, f.eks.
autisme og ADHD. Vi har unge med generelle indlæringsvanskeligheder, psykiske
vanskeligheder/psykisk sårbarhed, f.eks. angst, depression, OCD, borderline, tourette og
skizofreni.
Desuden har vi også elever, som kræver en helt særlig indsats i et specialiseret forløb,
eksempelvis på grund af skolevægring.
Vores elever er delt op i to afdelinger, og alle elever har desuden et helt individuelt struktureret
uddannelsesforløb/STU.
Herunder en nærmere beskrivelse af målgruppen
●

Unge der er intelligensmæssigt moderat fungerende i forhold til deres alder med varierende
funktionsniveau som oftest med talesprog, typisk under 5. klassetrin med brug for lidt støtte
til de faglige gøremål. Måske kan den unge ikke læse, men knækker muligvis så
læsekoden på UNGES Uddannelsescenter.

●

Unge der er intelligensmæssigt moderat fungerende i forhold til deres alder med varierende
funktionsniveau og evt. svagt talesprog og med ringe eller ingen skolefaglige kompetencer.
Der er behov for massiv støtte til faglige og daglige gøremål, men den unge mestrer basale
selvhjælpsfærdigheder.

●

Unge der intelligensmæssigt er inden for normalområdet uden generelle
indlæringsvanskeligheder eller alvorlige psykiatriske tillægsvanskeligheder. Der kan være
tale om unge, der f.eks. pga. af skolevægring har mistet skolefærdigheder og som derfor er
fagligt "forsinket", eller unge, hvis skolefærdigheder de seneste år har været nogenlunde
alderssvarende. På sigt kan eleven måske gennemføre en kompetencegivende eller
videregående uddannelse og/eller opnå ordinær beskæftigelse.
OBS: Elever i denne målgruppe tilbydes udover det normale STU-forløb desuden et særligt
STU-forløb med jobgaranti (Læs mere om "KLAR TIL START" i bilag om STU-forløb med
jobgaranti)

●

Unge der har brug for et ”enkelt elevs tilbud” med eget lokale (tidligere kaldet “solist-tilbud”).
Målet er, at den unge på kort eller lang sigt helt eller delvist skal indgå i et mindre team,
men pt. har eleven brug for 1-1 underviser, enten fuldtid eller delvist.

