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Spastikerforeningen

Hvad er STU
STU er et treårigt uddannelsestilbud til unge mellem 15 og
25 år, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse.
Formålet med uddannelsen
Formålet med ungdomsuddannelsen er at sikre, at unge med
medfødt hjerneskade med særlige behov opnår personlige,
sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv
deltagelse i voksenlivet som muligt.
Målgruppen
Målgruppen er unge mennesker mellem 15 og 25 år, der er
født med en hjerneskade.

Ungdomsuddannelsen indledes med et afklaringsforløb på
op til 12 uger, der afdækker den unges ønsker og behov i forhold til uddannelsen.
Herefter udarbejdes der en individuel uddannelsesplan. Planen justeres mindst én gang årligt i forbindelse med det årlige statusmøde.
Uddannelsesplanen har to dele. Den første er en almendannende del, der retter sig mod den unges personlige og sociale
udvikling. Formålet er blandt andet at styrke den unges selvværd, identitet og kompetencer i samspil med andre.
Fokusområderne omfatter blandt andet:
Identitet, personlig udvikling og social træning
Boundervisning
Udfordringer i livet som voksen handicappet
Samfundet og kulturen
Krop, motion og idræt
Mad og kost

Den anden del af uddannelsesplanen er en mere specifik og
målrettet del. Formålet er at understøtte udviklingen af den
unges interesser, evner og særlige færdigheder.
Der er blandt andet fokus på:
Kommunikationsundervisning
	Undervisning i boglige fag (dansk, matematik, samfundsfag)
Kreative fag i værksted (træarbejde, billedkunst)
Musik, koncerter, drama og revy m.v.
Udeliv

Timetal
Det årlige minimumstimetal er 840 timer à 60 min. Det svarer til 16 timer pr. uge.
Hvis den unge skal i et praktikforløb må dette maksimalt
være på 280 timer om året.
Hele ungdomsuddannelsen kan tages på Behandlingscentret
Østerskoven. Da uddannelsen er individuelt tilrettelagt vil
uddannelsen også kunne indeholde undervisning fra andre
uddannelsestilbud/praktiktudbydere.

Uddannelsesbevis
Ved afslutningen af uddannelsen udleveres et kompetencepapir, som indeholder en beskrivelse af de skole- og praktikforløb, den unge har deltaget i.
Af brydes ungdomsuddannelsen udstedes et kompetencepapir for de færdiggjorte uddannelsesdele. Uddannelsen kan da
genoptages senere.

Optagelse
på uddannelsen
Adgangen til uddannelsen sker via Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). UU skal i samarbejde med den unge og
eventuelt dennes pårørende udarbejde den individuelle uddannelsesplan, der skal tage udgangspunkt i de unges forudsætninger, behov og interesser.
UU indstiller til optagelse på ungdomsuddannelsen. Det er
kommunen, der træffer den endelige afgørelse om optagelse.
Optageområdet er landsdækkende.
En forudsætning for at kunne benytte ungdomsuddannelsen
på Behandlingscentret Østerskoven er, at den unge på samme
tid er indskrevet i døgntilbuddet. Det er p.t. ikke muligt at
tilbyde uddannelsesforløb som dagtilbud til unge, der ikke
samtidig bor på Behandlingscentret Østerskoven.

Interesserede unge er meget velkomne til at besøge Behandlingscentret Østerskoven og se og høre mere om stedet. Forældre, pårørende, sagsbehandlere og UU-vejledere er også
velkomne til at besøge tilbuddet.

Behandlingscentret Østerskoven er et døgnbaseret rehabiliteringstilbud til
unge med medfødt og erhvervet hjerneskade. Der er 16 pladser til unge med
Cerebral Parese (spastisk lammelse) eller andre sammenlignelige lidelser.
Senskadeafsnittet har plads til 6 unge med erhvervet hjerneskade.
Behandlingscentret Østerskoven er en selvejende institution med egen bestyrelse
forankret i Spastikerforeningen.
Behandlingscentret Østerskoven har driftsoverenskomst med
Region Nordjylland i henhold til lov om social service § 107 og § 67.
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