– gi’r livsglæde

Thy STU
Tre år med afklaring og optræning for unge med særlige behov.
Den 3-årige STU-uddannelse på Elmelund, Thy STU, er henvendt til sent
udviklede unge fra 16 til 25 år, der ikke
har mulighed for at tage en anden ungdomsuddannelse. Målet er at hjælpe
den unge med at udvikle kompetencer
til at leve et selvstændigt og aktivt liv.
Under uddannelsen afdækker vi støttebehov, erhvervs- og fremtidsmuligheder. Både hvad angår bolig, arbejde og
fritid.
Vi tager altid udgangspunkt i den enkeltes ønsker, interesser og evner.
Uddannelsen består også af en almendannende del, der retter sig mod den
unges faglige og personlige udvikling.
Thy STU har en almen linje og en skovmedhjælperlinje.
Hver elev sin uddannelse
De første 12 uger af Thy STU er et introforløb. Derefter sætter vi os sammen
med UU-vejlederen og udarbejder en
individuel plan for den enkelte elev.

Skolefag og valgfag
Selve Thy STU varer tre år og er delt
i tre:
Første år er et grundforløb, hvor hovedvægten er lagt på den unge selv,
andet år ligger vægten på samspillet
mellem den unge og omgivelserne og
tredje år handler uddannelsen om den
unge og fremtiden.
Ud over almindelige skolefag undervises i borgerundervisning, samfundsfag, kend din by, social træning, personlig hygiejne, rengøring, indkøb,
madlavning, kost og motion.
Der er også valgfag: for eksempel kreative fag, mobilbrug, ridning eller et
kærestekursus.
Har du valgt skovhjælperlinjen er der
græsslåning, beskæring af træer og
buske og naturpleje i Nationalpark Thy
på skemaet.
De fleste elever bor på Elmelunds STU
kollegie under uddannelsen.

Kompetencebevis
I alle tre år er der praktikforløb. Det er
med til at afklare den unges muligheder
og evner i forhold til arbejdsmarkedet.
Elmelund samarbejder med skoler og
institutioner for at skabe det helt rigtige
forløb for hver enkelt.
Når man slutter på Thy STU, skriver vi
et kompetencebevis. Det er en beskrivelse af de opnåede kompetencer, og
en vurdering af, hvordan den unge har
opfyldt sine mål for uddannelsen.
Mere information om Thy STU
på Elmelund:
Tjek www.thynaturkraft.dk,
skriv til info@thynatur.dk
eller ring på 9791 2423.

Fælles værdier
på Elmelund

Fællesskab har værdi for
os, fordi vi tror på, at det er i
relationen og i mødet med hinanden, at vi får styrken til – og
muligheden for – at udfolde os
og vokse som individer.
Udvikling betyder for os, at
vi er ambitiøse, resultatorienterede og initiativrige i vores
daglige arbejde. Succes er, når
vi opfylder de mål vi har sat os.

Thy STU er en tre-årig uddannelse, hvor vi sammen med den unge udvikler kompetencer til at leve et selvstændigt og aktivt liv. Altsammen med udgangspunkt i
den enkeltes ønsker, interesser og evner.

Anerkendelse vil sige, at vi er
lyttende, opmærksomme og
interesserede i hinanden. Vi
møder hinanden med åbenhed
og nærvær.

Vizuall.dk

Næstekærlighed er også omsorg. Vi ser det enkelte menneske som unikt og uendeligt
værdifuldt.
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