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STU – med fokus på helheden  

Det første år 
Nedenstående beskriver hvad de første 12 uger i den samlede 3-årige 
Særlig Tilrettelagte Ungdomsuddannelse består af.  
 
I løbet af de 12 første uger af uddannelsen vil der blive udarbejdet et 
individuelt tilrettelagt skema. Dette udarbejdes i samarbejde med den unge 
med udgangspunkt i den unges ønsker og nuværende kompetencer.  
 
I løbet af de 12 uger, vil der blive udarbejdet en individuel uddannelsesplan 
i samarbejde med den unge, UU–vejleder, Springbrættet samt evt. forældre.  
  
12 ugers afklaringsforløb indebærer følgende: 

• Afklaring af personlige kompetencer 
• Afklaring af faglige kompetencer 
• Afklaring af fysisk funktionsniveau  
• Den unge arbejder på vore værksteder 
• Den individuelle uddannelsesplan udarbejdes  
• Der kan evt. udarbejdes en PAS-test 

 

Afklaring af personlige kompetencer: 
For at afdække den unges personlige kompetencer tilbydes den unge 
samtaler med kontaktperson samt leder.  Der vil blive stillet konkrete 
spørgsmål til den unge i forhold til egen opfattelse af personlige 
kompetencer. Den unge vil blive bevidstgjort på øvrige observerede 
kompetencer, som han/hun ikke selv er bevidst om. Der vil ligeledes være 
praktiske opgaver i dagligdagen, der skal afdække personlige og sociale 
kompetencer. 

Afklaring af faglige kompetencer: 
Der vil evt. blive foretaget PAS-test i løbet af de første 12 uger for at 
afdække den unges kompetencer og potentialer. 
Når den unge skal opleve undervisning på en positiv måde, er det vigtigt at 
få afklaret på hvilken måde den unge lærer bedst. Den unge vil få mulighed 
for at opleve succes og ikke mindst få styrket sin indlæringsevne væsentligt.  
 
Den unge vil komme igennem en turnus på Springbrættets værksteder for 
at afdække interesse og kompetencer på det håndværksmæssige område. 
Man vil også kunne observere den unges evne til at samarbejde og indgå i 
forskellige sociale sammenhænge.  
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Afklaring af fysisk/motorisk tilstand: 
Springbrættet tilbyder i denne første periode at etablere kontakt 
med eksempelvis fysioterapeut eller ergoterapeut. Dette, netop for at 
afdække fysiske svagheder og ikke mindst synliggøre fysiske ressourcer. 
Det er en vigtig forudsætning for en succesfuld arbejdsrelateret fremtid, at 
der er overensstemmelse mellem personlige kompetencer, fysisk formåen, 
ønsker og forventninger.  
Under en sådan afklaring kan det resultere i en fysisk aktivitet, hvor den 
unge anbefales daglig træning af fysisk karakter, eksempelvis tilknytning til 
motionscenter. Der vil derfor blive taget højde for det i den udarbejdede 
uddannelsesplan.  

Den unge arbejder på vore værksteder: 
Den unge vil blive tilknyttet værkstederne, således praktiske færdigheder 
og interesser afprøves og afklares. Der vil være mulighed for afvekslende 
tilknytning, da vi tilbyder værkstedafprøvning indenfor:  
Træ og Byg, Køkken, Metal og Auto, Skov og Pedel samt Kreativt.  

Den individuelle undervisningsplan udarbejdes: 
Efter afklaringsforløbet har den egentlige uddannelse fået sin form for den 
enkelte unge, og de efterfølgende måneder vil være målrettet undervisning, 
vejledning og guidning på indsatsområderne:  
Det personlige, det faglige, det fysiske og det sociale område.  
 
Der udarbejdes nyt individuelt tilrettelagt skema hvori følgende elementer 
indgår:  
 

• Værkstedsundervisning/træning  
• Social træning 
• Personlig udvikling – selvværdsstruktur  
• Almendannende undervisning 
• Arbejde med den unges netværk 
• Fritid 
• Fysisk træning og kropsbevidsthed 
• Selvværdskurser/personlig udvikling 
• Undervisning/projektforløb/kursusforløb 
• Erhvervsbesøg 
• Botræning/undervisning 
• Ungdomskultur 
• Seksualitet og hygiejne  
• Studietur 

 

Værkstedsundervisning 
Træ og Byg: 
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Træ og byg omfatter forståelse og brug af forskelligt værktøj til 
fremstilling af emner så som: 
Havebænke, udekøkken, højbede, paller, fuglehuse, fodrebræt og lignende. 
Der skal udformes skabeloner og støbeforme til de enkelte emner, hvilket 
sker i samarbejde med metalværkstedet. 
Konstruktion og etablering af mindre bygge- og anlægsopgaver, ligesom 
vedligehold vil være en del af undervisningen.  

 
Metal og Auto: 
Forståelse og brug af forskelligt værktøj. Vedligehold af biler, scootere, 
knallerter, cykler, trailere og andet kørende materiel.  
Små produktioner i metal til eget brug og underleverenser til større 
værksteder.  

 
Køkken: 
Køkkenværkstedet omfatter ernæringslære samt tilberedning af mad til 
dagligdag, til fest, til få og/eller mange. Derudover anretning og servering til 
større og mindre forsamlinger. 
Den unge får mulighed for at lære at udarbejde en madplan og lave lækkert 
mad i små portioner til sig selv i egen bolig.  De vil også lære noget om 
budgetlægning, indkøb af råvarer og fremstilling af eksempelvis brød og 
pålæg. De vil lære at forstå en varedeklaration.  

 
Skov og Pedel: 
Skovfaget kan omfatte alle former for skovarbejde. Brug og pasning af 
motorsav og diverse relevante maskiner. Produktion af brænde og træflis 
samt transport af træ og flis.  
Pedelfaget handler om læring i brug og vedligehold af diverse maskiner i 
forbindelse med klipning af græs og hække samt beskæring af træer og 
buske.  
Derudover etablering og vedligehold af terrasse- og gangområder.   
 
Kreativt: 
Kreativt værksted omfatter syning, billedkunst, pileflet, skrotkunst, 
graffitikunst med mere. 
 

Social træning 
Som en del af dagligdagen modtager den unge undervisning både teoretisk 
og praktisk i forhold til at indgå i sociale sammenhænge. På det teoretiske 
niveau vil den unge blive undervist i, hvorledes man begår sig på en 
samfundsmæssig anerkendt måde, når man bevæger sig i det offentlige 
sociale rum. Rent praktisk vil den unge skulle deltage i daglige aktiviteter, 
hvor den unge bliver observeret og guidet i forhold til sin sociale 
fremtræden. Den sociale træning foregår i forskellige situationer og miljøer 
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dagligt. Som en vigtig del af denne træning er relationer af stor 
betydning. Der vil derfor blive arbejdet med relationer, både mellem 
den unge og kontaktperson, men også mellem den unge og øvrige i 
aktiviteten. Denne træning varetages i dagligdagen af kontaktperson, 
anden underviser samt den unge selv.   

Personlig udvikling – selvværdsstruktur  
Mange i denne gruppe af unge har et meget lavt, måske intet selvværd. Det 
er en vigtig forudsætning for alle menneskers udvikling, at man tror på og 
godt om sig selv. De unge vil derfor have stort behov for at få styrket eller 
opbygget et selvværd, der på sigt kan hjælpe dem videre til en 
voksentilværelse så selvstændig som muligt. Den unge skal dels gøres 
opmærksom på egen formåen/værd, dels skal han/hun opleve egen 
formåen/værd. Den unge skal anerkendes for de ressourcer han/hun måtte 
have og motiveres til at styrke disse ressourcer, således den unge oplever 
succes, frem for nederlag. Alle aktiviteter tilpasses den enkelte unge, 
således risikoen for nederlagsfølelse minimeres og mulighederne for 
selvværdsfølelse øges.  

 Almendannende undervisning 
Denne undervisningsdel retter sig mod den unges personlige og sociale 
udvikling. Der undervises og trænes i bl.a. samfundsfag, almindelig daglig 
levevis, herunder husholdning og økonomi. Desuden vil den unge få viden 
om/indsigt i hvilke muligheder og hjælpemidler det offentlige kan tilbyde. 
Den daglige træning og undervisning vil forekomme i tæt samarbejde med 
kontaktpersonen.  

Arbejde med den unges netværk 
Den enkelte unge vil i samarbejde med sin kontaktperson tegne sin egen 
netværkscirkel, der skal kortlægge den unges personlige netværk. Sammen 
vil de komme frem til, hvorvidt netværket er stort eller mindre, om 
netværket hovedsagelig består af kontakt til familie, offentlige personer, 
venner og/eller bekendte. Hvem betyder noget for den unge? Hvem bør der 
være en tæt kontakt med, og hvem bør vedkommende undgå yderligere 
kontakt med? Når dette personlige netværk er kortlagt, har den unge 
mulighed for at styrke sit netværk under tæt guidning af hovedsagelig 
kontaktpersonen, som eventuel kan arrangere diverse møder/besøg af 
vigtige kontakter/relationer til den enkelte unge.   

Fritidslivet 
Fritiden kan for mange være vanskelig selv at håndtere når selvværdet er 
dårligt, og den unge vil derfor have behov for, at hans/hendes fritid er 
ligeså struktureret, som andre af dagligdagens gøremål. Den unge vil blive 
præsenteret for forskellige fritidsinteresser og derved blive bevidst om 
interessefelt og formåen. Drivkraften, for at finde præcis den 
fritidsinteresse den unge kan indgå i, er motivation, og det er vigtigt at den 
unge oplever succes  
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Fysisk træning og kropsbevidsthed 
Undervisning i fysisk træning og kropsbevidsthed vil bestå af både 
teori og praktisk udførelse. Den teoretiske del vil bestå af undervisning om 
kroppens opbygning. Hvad er vigtigt, for at styrke kroppen? Skal man tage 
vitaminer? Hvorfor er det sundt for kroppen, at vi dagligt tilbydes sund 
kost? Den slags spørgsmål vil den unge få svar på.  
Motion og idræt er på programmet en gang om ugen året rundt.   
Desuden vil der være mulighed for at benytte motionscenter og ikke 
mindst de værktøjer naturen byder på eksempelvis i form af gå, løbe- og 
cykelture.  

Personlig udvikling 
Som tidligere beskrevet betyder troen på sig selv alt, for at den unge kan 
udvikle sig, både personligt, fagligt og socialt. Derfor vil der, fra 
undervisernes side, være fokus på en anerkendende tilgang til de unge og 
deres formåen i det daglige arbejde både i forhold til sig selv og til deres 
samspil med andre.  
Den unge vil have mulighed for at få samtaler med miljøterapeuten, hvor 
den unge vil få større viden om sig selv og redskaber til at håndtere 
reaktioner og handlemønstre.  
Sammen med miljøterapeuten kan den unge få lavet sin ”livshistorie”, som 
er en kortlægning af den unges familiemæssige relationer, indblik i eget liv 
og kendskab til ”hvor stammer jeg egentlig fra?” 

Undervisning projekt- og kursusforløb 
Den unge vil, i løbet af det første år, blive præsenteret for projekt- samt 
kursusforløb, hvor forskellige temaer vil blive behandlet mere intenst over 
en periode. Under et sådan forløb, vil den unge ligeledes skulle arbejde i 
projektgrupper, hvor samarbejde er en væsentlig faktor. 
Et projektforløb kan eksempelvis være en fælles praktisk opgave, så som 
lave en gårdhave, hvor der startes ud med at planlægge, tegne og måle ud. 
Derefter selve den praktiske udførelse og til sidst efterbehandlingen af 
projektet.   
Et projektforløb kan også være at tilrettelægge den kommende studietur. 
Den gruppe af unge der skal rejse sammen vil blive undervist i eksempelvis 
hvordan man søger oplysninger om det sted, man skal besøge. Efter selve 
rejsen vil efterbearbejdning af fælles oplevelser og indtryk være en 
væsentlig del af undervisningen. 
Projektundervisning vil give de unge mulighed for en fleksibel og 
afvekslende undervisning, hvor de kan fordybe sig i temaer, der for dem er 
særlig udvalgte.  

Erhvervsbesøg 
På dette første år af uddannelsen, vil den unge blive præsenteret for 
forskellige besøg i erhvervslivets virksomheder og institutioner. Den unge 
vil få viden om/kendskab til de mange muligheder erhvervslivet kan 
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tilbyde. Den efterfølgende undervisning vil tage udgangspunkt i 
disse besøg. Hvad var det jeg så og hørte? Er det noget jeg kan bruge 
i fremtiden? 

Undervisning i daglig levevis 
Alle unge under denne uddannelse vil blive undervist i forhold til 
almindelig daglig levevis og lære at begå sig i en dagligdag i fællesskab med 
andre. De unge kan have forskellige boformer, nogle bor i bofælleskab, 
andre er hjemmeboende og nogle bor i egen lejlighed. Fælles for dem alle 
er, at de vil blive undervist i forhold til det at bo selv. Det er vigtigt for den 
unge, at han/hun lærer hvornår og hvordan døgnrytmen etableres og 
fastholdes. Hvorfor er det vigtigt at stå op, gå i seng og indtage tre 
hovedmåltider på næsten samme tid og måde hver dag? Er det nødvendigt 
at have struktur på fritiden? Hvordan behandler man hinanden, når man 
bor flere sammen? Den unge vil få undervisning i forhold til madlavning, 
økonomi, indretning, oprydning, rengøring, tøjvask og så videre.  
I forbindelse med undervisningen er det en væsentlig forudsætning, at der 
tages individuelle forbehold, således at den unge oplever succes frem for 
nederlag. Der tages udgangspunkt i den enkelte unges evner med henblik 
på at styrke den unges ressourcer.   

Ungdomskultur 
Den unge skal på sigt fungere i en voksentilværelse så selvstændigt som 
muligt. Det er derfor vigtigt, at den unge får kendskab til/viden om og 
erfaring med ungdomskulturer. Vi vil samarbejde med SSP, 
misbrugskonsulenter og fritids- og ungdomsklubber. Ligeledes vil de unge 
tilbydes kursusdage, med fokus på kultur. Både ungdomskultur, øvrige 
landes kulturer samt dansk subkultur. Dette vil hovedsagelig være 
kontaktpersonen der tager sig af de daglige spørgsmål og svar, men der vil 
forekomme eksterne undervisere på enkelte dage.  

Seksualitet og hygiejne  
Denne del af uddannelsens første år vil tage udgangspunkt i den unges 
kendskab til både egen og generel seksualitet. Der vil være særlig 
tilrettelagte kursusdage, hvor ekstern underviser, vejleder eller 
foredragsholder vil give de unge indsigt i, hvad seksualitet er og betyder for 
mennesket. Hvilke midler kan beskytte den unge mod både graviditet og 
sygdomme? Hvordan møder vi hinanden, og hvordan reagerer vi med alle 
de følelser, der er forbundet med sex og kærlighed?  
I samme forbindelse vil hygiejnens vigtighed blive belyst.  

En studietur 
Som beskrevet under øvrige punkter, vil denne del af uddannelsens første 
år være på skemaet i flere undervisningssituationer. Turen skal danne 
grundlag for det første års afslutning. De unge vil, under denne tur, kunne 
anvende den viden, kendskab og erfaringer de har tilegnet sig i årets løb. 
De har i løbet af året medvirket til at søge viden/kendskab, planlægge og 
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tilrettelægge turen og vil opleve denne som et succesfuldt resultat af 
deres egen indsats. De vil føle sig rustet til at gå videre med 
uddannelsens andet år.  

 

Det andet år 
Det første år af uddannelsen afsluttes med et fællesmøde, hvor den unge i 
samarbejde med UU vejleder, Springbrættet samt evt. forældre evaluerer 
uddannelsesplanen.   
Det andet år tilrettelægges ligeledes individuelt, således den unge kan følge 
sin personlige undervisningsplan.  
 
På andet år af uddannelsen, vil den unge opleve, at fokus er yderligere rettet 
mod det omgivende samfund. Der vil i højere grad arbejdes med 
selvstændighed, bevidsthed omkring egen situation. Der vil derfor i dette 
efterfølgende år indgå elementer som: 
 

• Værkstedsundervisning 
• Almendannende undervisning 
• Fokus på overgang fra ung til voksen 
• Erhvervspraktikker 
• Besøg på virksomheder og andre institutioner 
• Kompetencegivende kurser 
• Undervisning i daglig levevis 
• Fritid 
• Fysisk træning/motion 
• Arbejde med den unges netværk 
• Studietur 

 

Værkstedsundervisning 
Træ og Byg: 
Træ og byg omfatter forståelse og brug af forskelligt værktøj til fremstilling 
af emner så som: 
Havebænke, udekøkken, højbede, paller, fuglehus, fodrebræt og lignende. 
Der skal udformes skabeloner og støbeforme til de enkelte emner, hvilket 
sker i samarbejde med metalværkstedet. 
Konstruktion og etablering af mindre bygge- og anlægsopgaver, ligesom 
vedligehold vil være en del af undervisningen.  

 
Metal og Auto: 
Forståelse og brug af forskelligt værktøj. Vedligehold af biler, scootere, 
knallerter, cykler, trailere og andet kørende materiel.  
Små produktioner i metal til eget brug og underleverenser til større 
værksteder.  
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Køkken: 
Køkkenværkstedet omfatter ernæringslære samt tilberedning af mad til 
dagligdag, til fest, til få og/eller mange. Derudover anretning og servering til 
større og mindre forsamlinger. 
Den unge får mulighed for at lære at udarbejde en madplan og lave lækkert 
mad i små portioner til sig selv i egen bolig.  De vil også lære noget om 
budgetlægning, indkøb af råvarer og fremstilling af eksempelvis brød og 
pålæg. De vil lære at forstå en varedeklaration.  

 
 
Skov og Pedel: 
Skovfaget kan omfatte alle former for skovarbejde. Brug og pasning af 
motorsav og diverse relevante maskiner. Produktion af brænde og træflis 
samt transport af træ og flis.  
Pedelfaget handler om læring i brug og vedligehold af diverse maskiner i 
forbindelse med klipning af græs og hække samt beskæring af træer og 
buske.  
Derudover etablering og vedligehold af terrasse- og gangområder.   
 
Kreativt: 
Kreativt værksted omfatter syning, billedkunst, pileflet, skrotkunst, 
graffitikunst med mere. 
 

Almendannende undervisning  
Fortsættes fra første år af uddannelsen og beskrives derfor som tidligere:  
Denne undervisningsdel retter sig mod den unges personlige og sociale 
udvikling. Der undervises og trænes i bl.a. samfundsfag, almindelig daglig 
levevis, herunder husholdning og økonomi. Desuden vil den unge få viden 
om/indsigt i hvilke muligheder og hjælpemidler det offentlige kan tilbyde. 
Den daglige træning og undervisning vil forekomme i tæt samarbejde med 
kontaktpersonen.  

Fokus på overgang fra ung til voksen 
Der vil blive undervist i de muligheder, retningslinjer og krav som 
samfundet stiller. Der vil ligeledes blive undervist i, hvordan man som ung 
kan/bør håndtere overgangen fra ung til voksen. Hvordan kan man få hjælp 
i forhold til indtægt, beskæftigelse, bolig og ikke mindst hjælp til håndtering 
af fysiske og/eller psykiske problemstillinger?  
Selvstændighed og ansvarlighed er værdibegreber der følger med titlen 
”voksen”. Den unge vil blive introduceret for begreberne og blive undervist i 
betydningen heraf.  
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Erhvervspraktikker  
I andet uddannelsesår vil den unge få iværksat beskæftigelse i 
forhold til forskellige erhvervspraktikker. Den unge medvirker selv i den del 
på en sådan måde, at han/hun kommer med egne ønsker i forhold til 
erkendelse af interesseområder samt evner. Den unge medvirker selv i 
forhold til eventuelle ansøgninger samt samtaler med praktikstedet. Der vil 
være tæt kontakt mellem kontaktperson, praktikansvarlig og praktiksted. 
Der afholdes introduktions- og opfølgningsmøder mellem parterne. 

Besøg på virksomheder og andre institutioner  
De unge får mulighed for at komme på besøg på forskellige virksomheder 
og andre institutioner. 
Der kan aftales og planlægges besøg på virksomheder, som den unge selv 
har interesse i, men der vil ligeledes blive planlagt besøg på steder, den 
unge ikke har kendskab til i forvejen. Den unge har behov for at tilegne sig 
viden om/kendskab til de mange erhvervsmæssige muligheder samfundet 
byder på.  

Kompetencegivende kurser 
Anerkendte undervisere/foredragsholdere vil byde på undervisning i 
forhold til forskellige temaer under hele uddannelsesforløbet. Efter endt 
deltagelse på disse kurser får den unge et kursusbevis, med kursets tema, 
navn og kursets varighed. Kursusbeviset, kan den unge tage med sig, når 
han/hun skal søge evt. praktikplads og senere beskæftigelse. Dette vil være 
den unges dokumentation for, at han/hun har tilegnet sig 
håndværksmæssige færdigheder samt viden om/kendskab til det konkrete 
tema.  

Fritidslivet 
Fritiden kan for mange være vanskelig selv at håndtere når selvværdet er 
dårligt, og den unge vil derfor have behov for, at hans/hendes fritid er 
ligeså struktureret, som andre af dagligdagens gøremål. Den unge vil blive 
præsenteret for forskellige fritidsinteresser og derved blive bevidst om 
interessefelt og formåen. Drivkraften, for at finde præcis den 
fritidsinteresse den unge kan indgå i, er motivation, og det er vigtigt at den 
unge oplever succes  

Fysisk træning og motion  
Den unge har under første uddannelsesår lært en masse om sig selv og sit 
funktionsniveau i forhold til fysiske aktiviteter. Der er lavet plan for ugentlig 
motion, og denne plan efterleves ligeledes det andet år. Der vil dog være 
mulighed for, at den unge kan afprøve andre fysiske aktiviteter. Der vil 
ligeledes være andre planlagte fysiske udfordringer, således den unge 
fortsat kan afprøve evner og ikke mindst egne grænser.  
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Arbejde med den unges netværk 
Under afklaringsperioden har den unge fået kortlagt sit personlige 
netværk. Den unge blev gjort bevidst om eget netværk, og der skal nu 
arbejdes med denne kortlægning. Den unge skal endnu engang forholde sig 
til eget netværk, og den unge skal nu arbejde med betydningen af 
netværket. Hvem har jeg tæt på? Er der tæt familiekontakt eller slet ingen? 
Hvad ”bruger” jeg netværket til, og hvordan kan jeg ”bruge” det? Er der 
nogen der betyder mere end andre? Hvem er gode for mig og hvem bør jeg 
måske undgå?  
Herunder skal den unge gøres bevidst om sin egen situation, og hvilke 
forudsætninger han/hun har at forholde sig til.  

Studietur 
Andet år af uddannelsen byder på en studietur. Den er ikke planlagt på 
forhånd, da de unge skal medvirke i forhold planlægning samt beskrivelse af 
formålet med netop sådan en tur. 
Turen skal danne grundlag for det første års afslutning.   
 
 

Det tredje og sidste år  
På tredje og sidste år af uddannelsen vil fokus være målrettet den enkelte 
unges kommende voksenliv. Der tages udgangspunkt i helheden – 
beskæftigelse, boform samt sociale kompetencer –  
 
Indholdet for tredje år er: 
 

• Arbejde i værksteder  
• Længerevarende praktikker 
• Besøg på virksomheder og andre institutioner  
• Undervisning i daglig levevis 
• Kompetencegivende kurser 
• Almendannende undervisning 
• Fritid, motion og kropsbevidsthed 
• Netværk 
• Studietur 

 

Længerevarende praktikker 
De unge vil blive tilbudt længerevarende praktikker med det formål at lære 
noget om rytmen i et arbejdsliv. De vil stifte bekendtskab med de krav og 
forventninger der vil blive stillet til dem på en ”rigtig” arbejdsplads. De vil 
mærke, hvordan det er at indgå i et kollegialt arbejdsfællesskab i en 
længerevarende periode.  
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De øvrige punkter er behandlet på de foregående år, hvorfor 
nærmere beskrivelse henvises dertil.  
 

Evaluering  
Der vil, løbende det sidste år, blive evalueret i forhold til den enkelte unges 
situation, således den unge er klædt bedst mulig på til at håndtere sit 
voksne liv, både i forhold til beskæftigelse og boform samt personlige og 
sociale kompetencer.  
 

Målet  
Den unge vil under hele uddannelsesforløbet udvikle sig personligt, socialt 
og fagligt, hvorfor han/hun nu har større forudsætninger for en 
voksentilværelse så selvstændigt som muligt. Den unge vil have lært sig 
selv, sit netværk og ikke mindst samfundet bedre at kende. 
 

Kompetencebevis 
Til slut i forløbet vil den unge få overrakt et kompetencebevis, som kan 
anvendes ved en jobsøgning eller optagelse på en fremadrettet uddannelse. 
 
 
 

Uddannelsen omfatter 
 

• Undervisning i dagtimerne 
• Kompetencegivende kurser 
• Praktikforløb 
• PAS-analyse ved behov 
• Løbende afklaringsrapporter, der beskriver udvikling samt peger på 

beskæftigelses- /uddannelsesmuligheder.  
• Studieture 
• Kost (sund og varieret morgenmad samt frokost, evt. mellemmåltid) 
• Ansvaret for transport til og fra Viborg Rutebilstation 1 gang dagligt  

 
 
Øvrige ydelser på særskilt regning: 

• Udarbejdelse af psykologisk udredning 
• Samtaler med og evt. længerevarende behandlingsforløb med 

miljøterapeut 
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