Som ung er du berettiget til en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), hvis du ikke kan
drage nytte af det ordinære uddannelsessystem.
CKUVs STU er et individuelt tilrettelagt, struktureret tilbud, hvor vi med udgangspunkt i dine
styrkesider udarbejder et individuelt skema.
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Fokus på menneskelige relationer

Vi sætter fokus på at øge elevernes

I vores uddannelse er der sat fokus på

selvstændighed for, at de i højere grad

styrkelse af relationelle forhold og på

bliver bedre til at leve et selvstændigt

den enkeltes behov. Med dette i mente

voksenliv.

er den enkeltes trivsel grundstenen i elevens dagligdag.

Vi vægter deltagelse i det omgivende

Vi tilstræber, at undervisningen skal for-

samfund højt.

midles til den enkelte, så den opleves

Det kan dreje sig om at klassen besøger

som noget brugbart i forhold til elevens

eleverne privat, kenskab til nærmiljø,

aktuelle livssituation. Vi arbejder med

som jobcenter, bibliotek, kommune osv.

fokus på det motiverende element.

Endvidere også virksomhedsbesøg og
ekskursioner af mindre og længere va-

Struktur giver trykhed

righed.

Den unge har altid et individuelt skema,
som viser, hvad den unge skal foretage

Linjefag

sig. Den faste struktur er med til at ska-

Du får mulighed for at dyrke dine inte-

be trygge rammer.

resser og talenter sammen med andre.
Vi har 5 linier: Boglinien, musik- og dra-

Autentisk læring

malinien, fritidslinien, medielinien og

På holdene forsøger vi at sætte de unge

produktionslinien.

i autentiske læringssituationer. Eksempelvis driver et hold et cykelværksted. En

Ordinær uddannelse

stor del af elevernes uddannelse er byg-

Der er mulighed for at tage elementer af

get op om denne ramme. Vi tilstræber i

ordinær uddannelse med eksamen i vo-

undervisningen at have fokus på, hvad

res STU, AVU, HF og FVU.

den unge skal gøre, frem for hvad den
unge IKKE skal gøre. Eleverne erhverver
sig her brugbare værktøjer til at leve et
voksenliv.

Praktik

Bopraktik

Mulighed for intern og ekstern praktik.

Skolen har en lejlighed, som du kan benyt-

Den interne praktik kan foregå i vores café,

te til bopraktik. Her kan vi hjælpe med at

rengøringen eller med pedelarbejde. Man

afklare din fremtidige boform. Kan du bo

kan således prøve sig selv af i trygge omgi-

alene eventuelt med støtte fra en støtte-

velser, inden man begiver sig ud i ekstern

kontaktperson? Eller er det bedre, at du bor

praktik. Vores erhvervsvejleder sørger for

i bofællesskab eller opgangsfællesskab?

et stort udvalg af muligheder i forhold til
den eksterne praktik. Erhvervsvejlederen er
i samarbejde med kontaktlæren opmærksom på, at vilkårene for elevens succes er
til stede på arbejdspladsen.

