Hovmosegaard
- læring for livet
STU - Den afgørende forskel for mange unge med særlige udfordringer
Hvad er en STU?
STU er en forkortelse for Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse. Et 3-årigt
uddannelsesforløb for unge med særlige behov.
At have særlige behov er et vidt begreb, som kan spænde fra udviklingshæmning til
opmærksomhedsforstyrrelser, udviklingsforstyrrelser, hjerneskade, psykiske vanskeligheder og
vanskeligheder ved socialt samvær.
En særligt tilrettelagt uddannelse betyder, at forløbet tager afsæt i og hensyn til den enkelte
unges kvalifikationer, modenhed, interesser og behov.
Uddannelsen indeholder faglig undervisning efter den unges niveau, praktik hos os og i
virksomheder, arbejde med udvikling af sociale og personlige kompetencer samt sociale
aktiviteter.
Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse er gratis for den unge og kan vare i op til tre år.
Uddannelsen skal godkendes af den unges hjemkommune.
Se nærmere om optagelse under plads på STU.
Formål med STU
Formål med ungdomsuddannelsen STU er, at klæde den unge bedst muligt på til et ungdomsog voksenliv, der er så selvstændigt som muligt. Samtidig kan en STU være springbræt til en
uddannelse og/eller et arbejde inden for det ordinære område eller i mere beskyttede rammer.
Alle forløb er særligt tilrettelagte. Der er derfor ikke to uddannelser, der er ens –
heller ikke selv om de unge går på samme STU-uddannelsessted.
NY START
Ungdomsuddannelsen kan blive en afgørende NY START, fordi den unge:
•
•
•
•
•

træner samvær med andre unge samt at fungere i nye sociale relationer
bliver bedre til at håndtere og strukturere voksenlivet
får en meningsfuld fritid
bliver bedre til at klare egen boligsituation
bliver afklaret i forhold til job, uddannelse eller anden form for beskæftigelse.
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Hvorfor vores STU
Fordi Hovmosegaard har stor erfaring med kompetenceløft på alle planer!
STU hos os
Hovmosegaard har siden 2014 tilbudt en 3-årig STU, der kan klargøre den unge til en
uddannelse og/eller arbejde især inden for det håndværksmæssige område men også inden for
det ordinære område. Der tages udgangspunkt i den unges interesser, behov, ressourcer og
motivation.
Med udgangspunkt i den enkeltes sociale kompetencer, vil der blive arbejdet med selvindsigt,
personlig udvikling samt udarbejdet strategier for den enkelte i forhold til samvær med andre.
Den unge kan også modtage boglig undervisning og støttes i at tage folkeskolens afgangsprøve
i et eller flere fag.
Hovmosegaard STU
Vores STU ligger i fantastiske omgivelser på en stor ejendom i Bregnerød i Farum (3 min. gang
til bus og ca. 5 min. cykeltur til indkøbsmuligheder og Farum Station).
Hovedejendommen er en landejendom med tilhørende 10 tønder land. Den er indrettet med
skole-, administrations- og aktivitetsbygning, lade, værksted samt et stort udendørsareal med
mose, mark, frugtplantage og dyrehold. Der er adgang til eget fitnesslokale.
Vi tager bl.a. på jagt- og/eller fisketure i både Danmark og Sverige, laver små og større
håndværksmæssige opgaver på og uden for uddannelsescenteret, roder med maskiner og
motorer som knallerter, traktorer og biler, passer og plejer vores dyr, laver mad og dyrker egen
frugt og grønt. Herudover tager vi på ture i lokalsamfundet, på længere udflugter samt
igangsætter mange andre aktiviteter, der planlægges ud fra den enkelte elevs ønsker og behov
samt uddannelsesretning.
Målgruppe
Målgruppen spænder fra stille, usikre og angste unge til unge, der kun sporadisk eller slet ikke
har kunnet følge tidligere skoleforløb, unge med og fra familier med psykosociale
vanskeligheder, unge med lettere udfordringer i et mentalt niveau eller andre kognitive
udviklingsforstyrrelser, unge indenfor autismespektret samt unge med
opmærksomhedsforstyrrelser som f.eks. ADHD.
Målgruppen har problematikker inden for følgende områder:
•
•
•
•
•

Omsorgssvigt
Tilknytningsforstyrrelse
Opmærksomhedsforstyrrelse
Udviklingshæmning i form af lettere udfordringer i et mentalt niveau eller andre kognitive
udviklingsforstyrrelser
Autismespektrumforstyrrelser.

Vi har desværre ikke mulighed for at optage unge med alvorlige fysiske handicaps.
Vi accepterer ikke brug af rusmidler på Hovmosegaard.
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På Hovmosegaard STU tilbydes følgende linjetyper:
Tømrer
Bygge og anlæg
Gartner
Landbrug og pasning af dyr
Husholdning
Udeliv
Jagt og fiskeri
Sundhed og velvære, herunder motion og kost
Værksted, herunder vedligeholdelse og reparation af transportmidler

Kompetenceløft på alle planer
Den unges uddannelsesplan vil tage afsæt i flg. 3 hovedområder:
•
•
•

personlige/almene kompetencer
sociale/samfundsmæssige kompetencer og
faglige/erhvervsmæssige kompetencer.

Personlige/Almene kompetencer
De unge forberedes til den del af voksenlivet, der ikke handler om beskæftigelse eller
uddannelsesforløb. Undervisningen er rettet mod at give de unge større indsigt i egen situation
og eventuelle handicap. Formålet er at udvikle evnen til at planlægge og organisere sit liv samt
tage hånd om personlig hygiejne og fremtræden.
Sociale/Samfundsmæssige kompetencer
Sociale kompetencer trænes gennem samvær og social omgang med andre unge og
medarbejdere på Hovmosegaard, på ture i nærområdet, hos lokale forretningsdrivende og på
ture til Sverige m.v.
Det samfundsmæssige element er almen viden om omverdenen gennem f.eks. avislæsning
og museumsbesøg samt i opgaver om vores højtider som fastelavn, påske og jul.
Vi inddrager også aktuelle samfundsmæssige forhold i undervisningen, så de unge lærer at
forholde sig til de forandringer, der sker i verden omkring dem.
Vi har fokus på, hvordan vi taler til hinanden og andre, hvordan vi opfører os, når vi er sammen
på Hovmosegaard eller ude blandt andre samt, hvordan man kan nedtrappe eller undgå
konflikter.
Faglige/Erhvervsmæssige kompetencer
De unge har i deres grundskoleforløb tilegnet sig en række kompetencer på forskellige
niveauer.
Undervisningen styrker og udvikler de eksisterende kompetencer og vægter nye og relevante
kompetencer, der har sammenhæng med den lagte uddannelsesplan.
Det er muligt at få hjælp til at tage folkeskolens afgangsprøve i flere fag.
Den erhvervsmæssige undervisning foregår via teoretiske og praktiske aktiviteter på
Hovmosegaard og via indholdsrige praktikforløb.

Bostedet Skovmosen
Skovmosen 8

3450 Allerød

2929 6777

skovmosen@hovmosegaard.dk

www.hovmosegaard.dk

3520 Farum

4020 0799

mail@hovmosegaard.dk

www.hovmosegaard.dk

Hovmosegaard STU
Gammel Bregnerødvej 16

Hovmosegaard
- læring for livet

Undervisningen har fokus på, at den unge, så selvstændigt som muligt, lærer at overskue,
udføre og praktisere opgaver i forskellige miljøer og situationer.
Dette med henblik på en nærmere afklaring af elevens fremtidige uddannelses- og/eller
erhvervsretning.
Overordnet planlægges undervisningen med mest mulig vægt på individuelle behov og
ressourcer.
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I forbindelse med den unges start på Hovmosegaard forbereder vi et 12 ugers
introduktionsforløb.
Det har tre formål:
1. at præsentere eleven for Hovmosegaards dagligdag og leveregler
2. at klarlægge elevens personlige-, sociale- og indlæringsmæssige kompetencer
3. sammen med den unge at finde ud af det præcise formål med et STU-forløb på
Hovmosegaard.
I løbet af de første 12 uger vil vi i fællesskab udarbejde en uddannelsesplan, som skal afspejle de
udviklingsmål, som Hovmosegaard og den unge sammen skal arbejde hen imod.
De aftalte mål og delmål afstemmes mellem den unge, forældre, UU-vejleder, evt.
sagsbehandler og Hovmosegaard.
Uddannelsesplanen justeres efter 9 mdr. og herefter efter behov – mindst én gang om året.
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Værksteder på Hovmosegaard
Igennem praktiske værkstedsforløb tilegner den unge sig viden om de færdigheder, der skal til
for at kunne praktisere et håndværk.
Eleven bliver undervist i sikker og forsvarlig brug af værktøj og maskiner samt i udvikling af
arbejdsgange og samarbejdsforløb. Der omsættes arbejdsforløb ud fra målfaste tegninger,
udarbejdes ansøgninger, materialeforbrug mv.
På denne måde udvikles de forudsætninger, der skal til for at gå ind i et senere
uddannelsesforløb på f.eks. en teknisk skole.
Når de unge har opnået praktiske og personlige kompetencer på Hovmosegaard, sendes de ud i
kortere eller længerevarende praktikker.
Praktik og praktiksteder
Praktik er en vigtig brik til den unges selvforståelse og med til at danne den platform, som den
unge skal arbejde videre ud fra.
Det er i praktikforløb, der opstår de win-win situationer, som kan være afgørende for ønsket om
og troen på yderligere personlig og faglig udvikling.
Eleverne støttes og vejledes undervejs i praktikken og der laves opfølgning efter alle
praktikforløb.
Hovmosegaard samarbejder med et godt og tæt netværk i det lokale erhvervsliv. Her betyder
Oles mangeårige arbejde som selvstændig lokal tømrermester, at han har et stort netværk af
forskellige håndværksgrupper i byggebranchen.
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Dyr på Hovmosegård
Vi har dyrehold i form af skotsk højlandskvæg, høns og hund.
Igennem målrettede læringsforhold og efterfølgende ansvarsoverdragelse for et dyr eller
dyrehold, vil det påvirke og udvikle elevens empati og følelsesmæssige kompetencer.
Udeliv
Vi har særdeles gode udendørsfaciliteter, som vi på forskellig vis inddrager i vores pædagogiske
arbejde. Vi arbejder på marken og i vores æbleplantage, laver most, sylter og mad over bål. Vi
sætter f.eks. læringsmål op indenfor alt fra ild- og vandaktiviteter, praktiske arbejdsopgaver
omkring dyrene og plantagedrift til et mere vidtgående kendskab til udeliv.
Vi tager på ture i nærmiljøet, rundt i Danmark eller til Sverige, hvor vi bl.a. har kortlæsning,
sejlads, fiskeri og naturmad på programmet.
Dyr og udeliv kan være en del af elevens personlige udviklingsmål. Her styrkes (selv)tillid,
gåpåmod, vilje, tro og mod på egen fremtid.
Se mere om udvikling af personlige, sociale og faglige kompetencer under ”Hvorfor vores STU”.
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Skolegang – afgangsprøve FP9 eller FP10
For nogle unge vil det være relevant, at de får mulighed for at udvikle sig indenfor de
traditionelle skolefaglige områder.
På Hovmosegaard STU har de unge mulighed for at blive tilmeldt undervisning i specifikke fag
på AVU/VUC i Hillerød, for efterfølgende at gå til den afsluttende eksamen i det pågældende
fag. Et fag varer som regel 16 uger.
Typisk vil kombinationen foregå ved, at den unge har 2-3 dage med undervisning på AVU i
Hillerød og de resterende dage er den unge på Hovmosegaard STU, hvor der gives individuel
støtte til lektierne samt arbejdes med den unges generelle sociale og personlige mål.
Ring til os hvis du ønsker at høre mere om dette tilbud.
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Kost - Ernæring
De unge skal lære betydningen af et sundt morgenmåltid, en solid frokost og fornuftig
aftensmad.
Hver dag spiser vi morgenmad og frokost sammen. Torsdag er der varm mad, som gerne laves
over bål og spises på vores hyggelige bål høj. Indimellem laver vi også fælles aftensmad.
De unge undervises i sund livsstil. De lærer om kroppen og lærer at tage ansvar for egen
sundhed.
Vi tilrettelægger relevante forløb, der f.eks. kan indeholde teoretisk undervisning, konkret
planlægning, indkøb og madlavning.
Vi igangsætter mange forskellige aktiviteter med ”indbyggede” læringstiltag, alt efter hvad den
enkelte har som mål inden for personlig og social udvikling.
Motion – Fitness
Hovmosegaard har adgang til eget fitnesslokale.
Fitnesslokalet bruges gerne af både elever og medarbejdere.
Fitness er nemt at komme i gang med, også for nybegyndere, da der ikke forudsættes særlige
tekniske færdigheder. Træningen er fleksibel og individuelt orienteret, hvilket vi også ser som en
kvalitet ift. vores målgruppe.
Vi har fokus på motionens betydning i forhold til opnåelse af god fysik, overskud og energi.
En god fysik giver øget selvværd, og sætter os bedre i stand til at løse både kognitive, mentale og
fysiske opgaver i hverdagen.
STU-eleverne får også viden om vigtigheden af personlig hygiejne.
STU elever, der dyrker motion, bliver bedre i stand til at yde en god fysisk indsats i de forskellige
praktikforløb.
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Godkendelse + §§
Hovmosegaard STU er godkendt iht. lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.
Se evt. mere om STU for unge med særlige behov på UddannelsesGuidens hjemmeside:
https://www.ug.dk/uddannelser/andreungdomsuddannelser/ungdomsuddannelse-unge-medsaerlige-behov
§ og bekendtgørelse
Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=181616
Økonomi under STU
Uddannelsen er gratis for den unge. Under forløbet ydes der ikke SU. Den unge vil i stedet
kunne få den ydelse fra kommunen, som vedkommende ellers er berettiget til, f.eks.
kontanthjælp eller uddannelseshjælp.
Kommunen tager stilling til evt. behov for økonomisk hjælp til at komme til og fra det enkelte
uddannelsessted (transporttilskud), blandt andet på baggrund af en lægeerklæring.
Kompetencebevis
Efter endt STU får den unge et kompetencebevis, der beskriver det forløb, den unge har været
igennem og de kompetencer, vedkommende har opnået i løbet af uddannelsen. Der kan
vedlægges udtalelser fra praktiksteder, beviser på beståede forløb mm.
Gennemføres kun noget af uddannelsesforløbet, får den unge et kompetencebevis for det, der er
gennemført.
Efter STU
I slutningen af den unges uddannelse lægges der planer for, hvad der skal ske, når uddannelsen
er færdig. Dette sker i tæt samarbejde med uddannelsesstedet, den unge, UU-vejleder,
sagsbehandler og evt. andre relevante parter.
Nogle unge fortsætter i anden uddannelse i det ordinære system, eksempelvis EGU eller en
erhvervsuddannelse. Andre kommer i beskæftigelse – ordinær eller beskyttet.
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