STU

Fokus på ressourcer

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

3 årigt STU - et specialiseret tilbud
med fokus på IT, lager og multimedie
Målgruppe
Aktivitetsparate unge mellem 16 og 25 år med
diagnose inden for autismespektret eller lignende udviklingsforstyrrelser som har vanskeligheder med at kunne gennemføre en ordinær
ungdomsuddannelse.
Formål
I NordVirks STU skabes basis for udvikling af
den enkeltes faglige, sociale og personlige
kompetencer.
Der arbejdes ud fra et individuelt perspektiv
eller i mindre hold, hvor der tages udgangspunkt
i den enkeltes behov og forudsætninger.
Tilrettelæggelse
NordVirk har særligt fokus på den enkeltes
læringsstil og tilrettelægger opgaverne individuelt. Vi styrker den enkelte deltagers selvværd,
livskvalitet og livsglæde samt motivation for
egen læring.
NordVirk organiserer og tilrettelægger den enkeltes eksterne aktiviteter og tiltag i et samarbejde med pårørende, UU-vejleder og eksterne
samarbejdspartnere.
Kompetenceudvikling
Vi bruger professionel software, e-learnings
programmer, foredragsholdere, virksomhedsbesøg, workshops og studieture for at stimulere og
motivere den enkeltes faglige udvikling.
”Alle deltagere skal bidrage til NordVirks forretningsdrift med de ressourcer, de har til rådighed.”
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Indhold i forløbet
Deltageren får kompetencer inden for et eller
flere faglige fokusområder.
Derudover vil der være fokus på:
• Sundhed (motion, kost, hygiejne m.m.)
• Bosituation (ADL-Almindelig Daglig Levevis, at klare sig som udeboende)
• Eksterne aktiviteter (VUC-undervisning,
brobygningsforløb til uddannelse, praktikforløb m.m.)
Praktik
Praktikforløb aftales hvor der tilknyttes mentor/
vejleder fra NordVirk. Omfanget af de eksterne
praktikforøb vurderes og aftales individuelt.

Nålemagervej 5 • 9000 Aalborg • CVR: 35 37 59 29

Læs mere på www.nordvirk.dk

19-1

STU

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Fokus på ressourcer

Der arbejdes målrettet på 3 forskellige områder
I opstartsfasen (1-6 mdr.) er der et særligt
fokus på at skabe en ”Comfort Zone” herunder
arbejdspladsindretning og indsigt i virksomhedens daglige struktur og arbejdskultur.

Comfort
Zone

I den ”Faglige Zone” afklares og udvikles den
enkeltes faglige kompetencer og motivation
ved at introducere den enkelte til forskellige
virksomhedsrelaterede opgaver.
I ”UdviklingsZonen” vil den enkeltes personlige
og sociale kompetencer udfordres ud fra et arbejdsrelateret perspektiv, efterhånden som den
enkeltes ”Comfort Zone” er
etableret, og den ”Faglige Zone” er afklaret.
Dokumentation
• Ved opstart har UU-vejleder udformet en
uddannelsesplan
• NordVirk udformer en undervisningsplan
indenfor de første 12 uger
• Evalueringsmøde med sagsbehandler holdes efter aftale
• Uddannelsesplaner revideres løbende i
samarbejde med UU-vejleder og den
enkelte deltager

Faglig
Zone

Udviklings Zone
Visitation
Visitationen til NordVirk sker gennem den
kommunale UU-vejleder.
•
•
•

Introduktionsmøde
Afklaring og indstilling
Opstart

Se uddybende visitationsretningslinjer på vores
hjemmeside: www.nordvirk.dk
Varighed og mødetid
STU tilbuddet kan differentieres i pris og omfang.
Kontakt NordVirk for nærmere oplysninger.
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