
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

En særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge mellem 16-25 år 
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Hvad er STU? 

STU står for den særlig tilrettelagte 

ungdomsuddannelse. 

STU er et treårigt tilbud til den unge, 

der ikke har mulighed for at gennem-

føre en anden ungdoms- eller vok-

senuddannelse fra man har afsluttet 

folkeskolen og frem til det 25. år. 

 

Formålet med uddannelsen er, at de 

unge opnår personlige, sociale, fag-

lige og praktiske kompetencer, der 

hjælper dem til at få en hverdag med 

så høj grad af selvstændighed som 

muligt og som kan bygge bro til vi-

dere uddannelse og beskæftigelse. 

 

 
 

Uddannelsesstedet er beliggende i 

Gårde ca. 18 km nordvest for Varde, 

og kan nås via tog. 

 

 

 

 

 

Der er skemalagt undervisning:  

Mandag til torsdag 9.10 – 14.30  

Fredag 9.10 – 13.30 

 

På Varde STU Center er der to ho-

vedlinjer: Håndværk & Produktion og 

Handel, Service & omsorg.  

 

Obligatoriske fag: Mit Liv, Hverdags-

køkken, Krop og Bevægelse, Svøm-

ning, Min verden og Fritidsliv.  

 

Valgfag: IKT, Design og Det Bæredyg-

tige Værksted 

 

 
 

Varde STU-Center er for dig som: 

 

• er mellem 16-25 år 

• er ung med et særligt behov 

• er ung med ADHD 

• er ung med autisme 

• er ung med andre psykiske li-

delser 

• er ung med erhvervet hjerne-

skade 

 

 

 

 

 



 

Ungdomsuddannelsens målgruppe 

omfatter udelukkende de unge, der  

ikke har mulighed for at gennemføre 

en anden ungdomsuddannelse, 

selvom der ydes den unge socialpæ-

dagogisk støtte. 

 

Hvordan optages jeg på Varde STU? 

Ungdommens Uddannelsesvejled-

ning i Varde indstiller efter samråd 

med den unge og/eller forældre til 

optagelse på ungdomsuddannelsen.  

 

Indstillingen kan suppleres med ud-

talelser fra andre sagkyndige i kom-

munen og skal indeholde et udkast 

til en uddannelsesplan.  

Det er kommunens visitationsudvalg, 

der træffer den endelige afgørelse 

om optagelse og om uddannelsens 

indhold. 

 

Du kan evt. kontakte en af Varde 

kommunes special UU-vejledere: 

Pernille K. Pedersen, tlf. 21 37 91 73, 

mail: pped@varde.dk 

Lina K. Wolff, tlf. 40 12 28 39, mail: 

lihj@varde.dk 

 

Uddannelsens indhold: 

Når vi skal lave din forløbsplan, tager 

vi udgangspunkt i dig, dine interesser 

og din motivation.  

Planen er individuel. Men fælles for 

alle nye STU-elever er: 

 

• I de første 12 uger gennemgår 

du et afklaringsforløb, hvor vi 

sammen sporer os ind på,  

hvilken retning der er den rig-

tige for dig i forhold til uddan-

nelse, udvikling og fremtidig 

beskæftigelse. Her kan du 

komme i kontakt med alle vo-

res hold. 

• Efter afklaringsforløbet udar-

bejder din kontaktunderviser 

sammen med UU-vejleder din 

forløbsplan. Denne plan juste-

res mindst én gang om året. 

Uddannelsen er bred, og du vil 

komme til at berøre mange forskel-

lige områder. Vi har fokus på, at du 

bliver en selvstændig og aktiv  

voksen, så undervisning i færdighe-

der til at kunne begå sig på arbejds-

markedet og i sociale sammenhænge 

er en stor del af  

uddannelsen. 

 

Når du er elev på Varde STU, har du 

mange muligheder: 

Vores sammensætning af personale 

favner bredt, når det gælder fag, in-

teresseområder og kompetencer.  

Vi er ansat: 1 daglig leder og ergote-

rapeut, 2 lærere, 5 socialpædagoger 

og 5 faglærere (tømrer, landmand, 

murer, elektriker, kandidat i human 

ernæring) 
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Sådan ser ugeskemaet ud for 2022/2023 

KL. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

9.10-10.45 Kontaktgruppetid 
 

Mit liv 

 

Håndværk og Produk-

tion 

 

Handel, Service & 

Omsorg 

Mit liv 

 

Håndværk og Produk-

tion 

 

Handel, Service & 

Omsorg 

Hverdagskøkken 
 
IKT 
 
Det Bæredygtige 
Værksted 
 
Design 

Fritidsliv 
 

10.45-11-00 Pause (10.30-10.45) Pause Pause Pause Pause 

11.00-12.30 Svømning (kl. 11.00-
12.00) 

Mit liv 

 

Håndværk og Produk-

tion 

 

Handel, Service & 

Omsorg 

Mit liv 

 

Håndværk og Produk-

tion 

 

Handel, Service & 

Omsorg 

Hverdagskøkken 
 
IKT 
 
Det Bæredygtige 
Værksted 
 
Design 

Fritidsliv 
 

12.30-13.00 Frokost + pause Frokost + pause Frokost + pause Frokost + pause Frokost + pause 

13.00-14.30 Min verden 
 

Mit liv 

 

Håndværk og Produk-

tion 

 

Handel, Service & 

Omsorg 

Mit liv 

 

Håndværk og Produk-

tion 

 

Handel, Service & 

Omsorg 

Krop & bevægelse:  
- Halaktivitet / uden-
dørs holdspil 
- Fitness / udendørs 
aktivitet 

13.10-13.30 
Fælles afslutning og 
god weekend  

 

Stemningsbilleder fra STU: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Hovedlinjer: 

Håndværk og Produktion: 

 
Formålet med Håndværk og Produk-

tion er at få kendskab til forskellige 

praktiske erhverv, hvor man kan få 

arbejde som ufaglært og blive lært 

op på en virksomhed, indenfor hånd-

værk og produktion. Vi lærer om for-

skellige håndværksfag som fx. bro-

lægger, tømrer, murer, maler og an-

lægsgartner. Vi lærer om brugen af 

forskellige værktøjer og maskiner 

gennem vores mange projekter. Vi 

tager på virksomhedsbesøg, hvor vi 

ser forskellige typer arbejdspladser 

indenfor håndværk og produktion.  

 

Handel, Service og Omsorg: 

 
På Handel, Service & Omsorg arbej-

der vi med kendskab til forskellige 

praktiske erhverv, hvor man kan få 

arbejde som ufaglært og  

blive lært op på en virksomhed. Det 

kan fx. være fag, hvor man arbejder  

med mennesker, dagligvarer og de-

tailhandel, rengøring som erhverv og 

køkken/kantine. Vi lærer om forskel-

lige arbejdsgange, indenfor handel, 

service og omsorg, både på STU og 

gennem virksomhedsbesøg. Ved ar-

rangementer på STU, står holdet for 

storproduktion af forplejning. 

 

Gruppe praktik:

 
Både Håndværk & Produktion og 

Handel, Service & Omsorg arbejder 

med gruppepraktikker, hvor flere 

elever tager i praktik sammen.  

Gruppepraktikker er for dig, der 

gerne vil i praktik, men ikke føler dig 

helt klar på en selvstændig praktik 

eller er nysgerrig på et nyt 

arbejdsområde. Her tager en gruppe 

elever i praktik i en virksomhed 

sammen med en underviser. På den 

måde arbejder du sammen med 

elever, du kender og kan undervejs 

spørge en underviser omkring 

opgaverne, hvis du bliver i tvivl. Når 

du er tryg og kendt med 

arbejdsopgaverne indenfor faget, 



kan der udbygges med en individuel 

praktik indenfor området.  

 

Obligatoriske fag: 

Mit Liv: 

På Mit liv vil du få undervisning i et 

forløb på 8 uger, sammen med en 

mindre gruppe elever. Du vil arbejde 

med forskellige emner, om hvordan 

man begår sig i det virkelige liv.  

Du vil arbejde med emner ift. det of-

fentlige, som e-boks, MitID/NemID, 

skat, kontakt til lægen og forsikrin-

ger. Du vil have praktiskorienteret 

undervisning ift. rengøring, tøjvask, 

hygiejne og strukturering af en hver-

dag. Vi vil desuden arbejde med em-

ner som søvn, mobning og ensom-

hed. 

Hverdagskøkken: 

Alle elever deltager i et forløb på 8 

uger i løbet af året. Her er der fokus 

på: kostrådene, hygiejne og rengø-

ring i et køkken, dagens  

måltider, indkøb og budget, tilbered-

ning af morgenmad, madpakker, 

lette hverdagsretter af halvfabrikat 

samt kendskab til nøglehulsmærket 

og fuldkornsmærket.   

 

 

Min Verden: 

Min verden er et obligatoriske fag 

hvor man lærer om, hvad der sker i 

samfundet. Vi tager udgangspunkt i 

aktuelle og nutidige begivenheder, 

ved at se eller læse nyheder og frem-

lægge dem for hinanden, bagefter 

diskuterer vi nyhederne med hinan-

den.     

Når det er aktuelt, tager vi emner op 

om som fx valg og folkeafstemninger 

 

Svømning: 

Hver mandag tager vi til svømmehal-

len i Ølgod, hvor vi bevæger os, bli-

ver trygge og leger i vand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Krop og Bevægelse: 

Eleverne deles op i to hold, hvor man 

skifter holdaktivitet hver 2. uge. Akti-

viteterne består af holdspil inde og 

ude, aktiviteter i naturen samt fit-

ness.  

 

Fritidsliv: 

Dette er et hold, vi har om fredagen, 

hvor man vælger sig på et hold, der 

løber over 4-5 fredage. Der er fokus 

på foreningsliv og aktivt hobby- og 

fritidsliv. Derfor afprøves der forskel-

lige aktiviteter i foreninger i elever-

nes nærområde eller hobbyaktivite-

ter, over perioden på 4-5 fredage. 

Eleverne og STU’ens elevråd bidrager 

med mulige emner til undervisnin-

gen. 

2-3 gange om året har vi “ social fre-

dag”, hvor eleverne vælger sig ind i 

grupper, besøger hinanden og plan-

lægger sociale aktiviteter.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valgfag: 

IKT: 

IKT-holdet arbejder især med IT og 

andre teknologier til brug som et 

hjælpemiddel i hverdagen. Det er 

også her, vi går i dybden med skriftlig 

kommunikation, tekstbehandlings-

programmer, STUens hjemmeside, 

videoredigering, interviews,  

opdatering og indlæg på vores Face-

book side mm. 

 

Design: 

På Design kan eleverne arbejde ud 

fra deres egne ideer eller ud fra et 

bestemt emne. 

Eleverne laver en model af ideen og 

drøfter hvilke materialer, der kan 

bruges til at kunne udføre ideen. 

Det er et hold, hvor man må bruge 

alle materialer, det er kun fantasien, 

der sætter grænser. Eleverne bruger 

bl.a. Pinterest eller andre sociale me-

dier til at lade sig inspirere.          

Der kan arbejdes i mange forskellige 

materialer, som fx glas, ler, gen-

brugsmaterialer, papir, maling, akva-

rel og ostevoks. 

 
Det Bæredygtige Værksted: 

På det bæredygtige værksted arbej-

des i løbet af året med mange for-

skellige områder og materialer. Hol-

det arbejder på de forskellige værk-

steder på STU, som fx træ-, ude- og 

metalværkstedet, med fokus på bæ-

redygtige materialer, hvor der ofte  

 

 



genanvendes materialer i proces-

serne. Eleverne kan både producere 

ting til sig selv og ting til at pynte på 

STU. 

 

Virksomhedsbesøg:  

Vi tager på virksomhedsbesøg i lokal-

området. Her får man lov at træde 

om bag kulisserne og kigge indenfor 

på et bageri, hos en murer, ved en 

landmand, i et storkøkken eller an-

det. Nogle gange opstår der ideer til 

fremtidige praktikpladser. 

 

Sociale ture ud af huset: 

Vi arrangerer ture ud af huset og op-

lever blandt andet lokalområdet. So-

cial træning, kommunikation,  

motion og motorik er er en stor del 

af disse ture. 

 
 

Praktik: 

Praktik er en vigtig del af uddannel-

sen, og de giver dig mulighed for at 

blive afklaret i forhold til fremtidig 

beskæftigelse, og samtidig træne det 

at være en del af miljøet på en ar-

bejdsplads.  

Som elev på STU får du mulighed for 

at afprøve mange forskellige praktik-

ker i løbet af dit 3-årige uddannelses-

forløb. 

Praktikstedet og længden af perio-

den afstemmes i forhold til dine be-

hov, dine kompetencer og interesser. 

 

Ved vores indgangsparti har vi lavet 

en praktikvæg med billeder samt en 

beskrivelse af praktiksteder og opga-

verne til inspiration for andre elever. 

 
 

Afprøvning af arbejdsopgaver på 

STU:  

Der er mulighed for at afprøve nye 

arbejdsområder internt på STU.  

Det kan være en fordel, hvis man er 

usikker i forhold til at skulle ud på en 

virksomhed. Vi har pt. et samarbejde 

med en lokal virksomhed, hvor vi ud-

fører en del af virksomhedens pro-

duktion, her på STU’en.  

 

 


