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SÆRLIGT		
TILRETTELAGT		

UNGDOMSUDDANNELSE		

Vi	tilbyder	en	lang	række	forskellige	fag:	

IT	&	MEDIEFAG 
DRAMA	

BO-TRÆNING	
KREATIV	VÆRKSTED		
HÅNDVÆRK	&	DESIGN	
IDRÆT/FITNESS	

SKOLEFAG	
UNGDOMSLIV	
SOCIALFAG	

PRAKTIKFORLØB	
GARTNERI	

MEDBORGERSKAB	
PEDEL	&	SERVICE

 EN DEL AF LYNGÅSKOLEN
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HVEM	ER	VI?

Den	3-årige	uddannelse	på	STU4	retter	 sig	mod	
unge	 med	 Autisme	 Spektrum	 Forstyrrelser	 og/
eller	 ADHD,	 der	 ikke	 har	 mulighed	 for	 at	 gen-
nemføre	en	ordinær	ungdomsuddannelse.	
Aldersgruppen	 er	 unge,	 der	 har	 afsluttet	
folkeskolen,	og	som	endnu	ikke	er	fyldt	25år.	

� 	

På	 STU4	 bestræber	 vi	 os	 på	 at	 gøre	 det	 til	 din	
uddannelse,	 Dit	 skema	 vil	 derfor	 afspejle	 dine	
interesser	og	dit	faglige	niveau.	Hver	elev	har	sit	
eget	personlige	skema.	Sammen	arbejder	vi	hen	
mod,	at	du	når	dine	personlige,	sociale	og	faglige	
mål.	Der	er	beskrevet	i	din	UU-plan.		
Optagelse	via	din	UU-vejleder		

En	gang	om	ugen	er	der	bo	undervisning,	hvor	du	
kan	lære	at	finde	opskrifter,	købe	ind,	tilberede	
mad,	rydde	op	og	gøre	rent.	Desuden	kan	du	lære	
at	stryge,	vaske	tøj	og	andre	ting,	du	får	brug	for,	
når	du	er	flyttet	hjemmefra.	Bo	undervisning	er	
oftest	sammen	med	andre	elever.	

Vi	har	fokus	på	madspild,	økologi	og	klima.	

I	bo	undervisning	bruges	OCN,	hvor	du	får	bevis	for	
dine	uformelle	færdigheder	så	som	måleenheder,	
opbevaring	af	madvarer,	hygiejne,	bordskik	mv.

BO 	UNDERV ISN ING 	



 
UNGEMILJØ

En	dag	om	ugen	er	der	socialfag	på	STU4.	

Socialfag	kan	f.eks.	være	besøg	på	kulturinstitu-
tioner,	cafeer	eller	arbejdspladser.	I	socialfag	øver	
du	dig	på	at	være	på	tur	med	andre,	tage	offentlige	
transportmidler	og	være	gæst.	Du	får	ideer	til	
praktiksteder	og	indblik	i	arbejdspladser.	Du	lær-
er	forskellige	steder	af	Aarhus	at	kende.	

Vi	forbereder	os	fælles	på	turene	og	evaluerer	dem	
efter.	Du	kan	også	komme	med	forslag	til	steder	og	
emner,	vi	skal	tage	op.

“Du	kan	lære	at	blive	selv-
transporterende,	hvilket	
vil	åbne	8lere	mulighed-
er,	f.eks.	i	forbindelse	
med	praktikforløb”

SOC IALFAG

Ungemiljø	
PS4	VR	
Nintendo	
Switch	

Bordtennis	
Dart	
Wii	

IT-lokale	
Bordfodbold	

BUSTRÆNING



 

“Du	kan	lære	at	tage	bussen	selv	og	lave	
din	egen	mad	i	køkkenet”

På	STU4	 følger	vi	udviklingen,	og	netop	derfor	er	
IT	en	fast	del	af	vores	hverdag.	Formålet	med	IT	og	
mediefag	 er	 at	 gøre	 dig	 fortrolig	 med	 IT	 pro-
grammer,	 som	 giver	 dig	 støtte	 i	 hverdagen	 desu-
den	udvikles	dine	evner	til	at	videregive	tanker,	og	
viden	 gennem	brug	 af	 billeder,	 video	og	 lyd.	Med	
udgangspunkt	 i	 dine	 evner	 og	 ønsker	 giver	 faget	
dig	 kompetencer	 i:	 Sociale	 Medier,	 E-boks,	 borg-
er.dk,	NemID	m.m.	Derudover	bruges	lokalet	også	
til	undervisning	i	E-sport.

IT	&	MEDIEFAG

En	gang	om	ugen	er	der	medborgerskab/ungdom-
sliv.		

I	ungdomsliv	tages	f.eks.	emner	op	som:	selvopfat-
telse,	 venskab,	 samtale,	 fester,	 robusthed,	 følelser	
og	 stress.	 Du	 øves	 i	 at	 få	 bedre	 forståelse	 for	 dig	
selv	 og	 andre	mennesker	 samt	 agere	 socialt	med	
andre	mennesker.	

I	 medborgerskab	 tages	 emner	 op	 som	 pligter	 og	
rettigheder,	 demokrati,	 samfund,	 handicap-
forståelse,	 fordomme,	 identitet	 og	 flygtninge.	 Du	
øves	i	at	få	en	forståelse	for,	hvilket	samfund	du	er	
en	del	af.

HÅNDVÆRK 	& 	DES IGN

I	 dette	 fag	 har	 du	 rig	 mulighed	 for	 at	 lære	 nye	
praktiske	færdigheder,	som	du	på	sigt	kan	få	brug	
for	i	hverdagen	derhjemme	eller	i	beskæftigelse.

UNGDOMSL IV 	& 	 	
MEDBORGERSKAB
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Som	elev	på	STU4	har	du	mulighed	for	at	komme	i	
praktik	 hos	 en	 virksomhed,	 f.eks.	 en	 daglig-
varerbutik.	 I	 samarbejde	med	 vores	 praktikkoor-
dinator	 aftaler	 I	 arbejdstid,	 mål	 for	 praktikken,	
skånehensyn	 m.m.	 Vi	 har	 gode	 erfaringer	 med	
elever	i	praktik.	Praktikforløb	er	med	til	at	afklare	
dit	fremtidige	job	eller	anden	beskæftigelse.

A FKLAR ING 	
JOB 	OG 	BESKÆFT IGELSE 	

“Niels	er	her	i	praktik	på	
biblioteket	ved	Dokk1”

DET 	 SKER 	HVER 	ÅR

Sammen	med	Lyngåskolen	holder	STU4	
to	fester	i	løbet	af	skoleåret		

4	gange	om	året	holder	vi	aftenevent,	
som	kan	være	biografture,	bowling	eller	
noget	helt	tredje,	som	eleverne	gerne	vil.	

Èn	gang	om	året	er	STU4	på	studietur	-	i	
2019	gik	turen	til	Tyskland.	

Vi	har	også	en	årlig	tur	til	København

Kørekort?		
Vi	hjælper	med	teori	
via	din	undervisning	på	
STU4.	

Gennem	STU4	har	du	
mulighed	for	at	tage	et	
truckcertifikat,	som	du	
kan	bruge	i	din	frem-
tidig	beskæftigelse.	



�

I	drama	øver	vi	gennem	læringsrollespil	 	strategi-
er	som	du	kan	bruge	i	mødet	med	andre.	Vi	arbe-
jder	også	med	teaterproduktioner,	hvor	jeres	egne	
historier	får	lov	at	leve.	

DRAMA

I	skolefag	har	du	mulighed	for	at	vedligeholde	og	
udvikle	dine	faglige	kompetencer	indenfor	f.eks.	
dansk,	matematik,	samfundsfag	og	engelsk.	Det	
kan	også	være	en	mulighed	at	følge	fag	på	VUC	ved	
fjernstudie.

SKOLEFAG


