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STU på Synscenter Refsnæs
For unge, der er blinde eller svagsynede

”Nu med
mulighed for

at vælge
musiklinje”
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På den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) på Synscenter Refsnæs 
vil du blive en del af et fællesskab, som styrker dig som er ung med en synsned-
sættelse. Du vil få mulighed for at indgå i nye sociale relationer og få rig mulighed 
til fordybelse, og personlig og faglig udvikling.

Uddannelsen vil også give dig mulighed for at udvikle og tilegne nye kompeten-
cer, som du har brug for i dit fremtidige arbejdsliv.

På STU uddannelsen vil du møde andre unge med synsnedsættelse eller blindhed 
og et engageret synsfagligt medarbejderteam, der samarbejde med dig om din 
uddannelse og udvikling. STU’en er individuelt tilrettelagt, så den understøtter 
lige præcis dine kompetencemål og dit udviklingspotentiale.
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STU på Synscenter Refsnæs tilbyder dig:

•    Afklaring af fremtidige muligheder i forhold til bolig, uddannelse,  
    job og beskæftigelse

•    Udvikling af dine ADL-færdigheder

•    Undervisning i orientering og mobility i nærmiljøet

•    Støtte og vejledning i at opbygge og bevare sociale netværk

•    Botilbud-ophold på Synscenter Refsnæs

•    Mulighed for at gennemføre Folkeskolens prøver med synskompenserende 
    hjælpemidler, tilpasset dig og dine behov

•    Undervisning og støtte til brug af IKT (informations- og kommunika- 
    tionsteknologi) som hjælpemiddel

•    Digitale og auditive undervisningsmidler

•    Faglig undervisning målrettet dit niveau

•    Styrkelse af dine personlige, sociale og faglige kompetencer

•    Sammensat uddannelse med f.eks. HF enkeltfag

•    Mulighed for at vælge musik som en central del af din uddannelse

•    Botilbud-ophold på Synscenter Refsnæs
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Årets gang på STU’en
STU’en følger skoleåret, men optagelse kan ske efter aftale i alle perioder 
af skoleåret. 

For at du kan komme godt fra start i STU’en, deltager du i intro-dage med for-
skellige aktiviteter, der har fokus på at styrke det sociale fællesskab.

Undervisningen er både boglig og praksisorienteret og anvender IKT og andre 
synskompenserende hjælpemidler, der understøtter  din udvikling og læring.

Undervisningen giver dig mulighed for at fordybe dig i en række spændende 
projekter og fag.

Du kan som en del af STU-tilbuddet deltage i kortere eller længere praktikforløb.

Virksomhedsbesøg og besøg på uddannelsestilbud målrettet dig.

STU’en planlægger desuden fælles sociale aktiviteter fx teatertur, byture, 
naturoplevelser, hvor du får afprøvet dine færdigheder i forskellige miljøer.

Der afholdes to årlige konferencer, hvor din uddannelsesplan bliver drøftet og 
evalueret i samarbejde med dig, dine forældre, UU-vejleder og sagsbehandler.  

Vi inviterer til en årlig familiedag, hvor din familie har mulighed for at deltage 
og møde dine klassekammerater, lærere og pædagoger.

Er STU på Synscenter Refsnæs noget for dig?
For at starte på STU på Synscenter Refsnæs skal du være mellem 16-25 år 
og være blind eller have en synsnedsættelse. Din hjemkommune skal have god-
kendt dit STU-tilbud.

Hvis du er motiveret for at udvikle dig i samarbejde med andre og få opsat 
klare mål for din uddannelse, dit- unge- og voksenliv - så er STU på Synscenter 
Refsnæs lige noget for dig 
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Indhold i STU:

STU på Synscenter Refsnæs har særlig fokus på ADL, mobility, sociale kompe-
tencer og IKT, ligesom du kan vælge dig ind på en særlig musiklinje.

Aktiviteter i Dagliglivet (ADL)
I samarbejde med dig afklarer vi dine ADL færdigheder og tilrettelægger
efterfølgende undervisningen, så du lærer forskellige metoder, der kan støtte
dig i dine daglige gøremål som f.eks. tilberedning af mad, tøjvask, rengøring.

Orientering og Mobility i nærmiljøet:
Du tilbydes undervisning i at lære at færdes så selvstændigt som muligt på 
Synscenter Refsnæs og i Kalundborg by, samt efter eget ønske f.eks. at kunne
anvende offentlige transportmidler i nærmiljøet

Sociale kompetencer:
Vi har fokus på, at du udvikler dine sociale kompetencer, så du får de bedste  
muligheder for at indgå i sociale fællesskaber på en arbejdsplads eller i din fritid.

IKT:
I samarbejde med dig afklarer vi dine færdigheder inden for Informations- og  
kommunikationsteknologien.

Ud fra afdækningen tilrettelægger vi et undervisningsforløb, der giver dig mulig-
heder for at anvende synskompenserende programmer, teknikker, metoder samt 
Apps til brug i undervisningen og i din fritid.



Musik
I samarbejde med dig opsættes der lærings- og kompetencemål, der giver 
dig mulighed for at udvikle dig både musikfagligt og socialt. Dette kan være 
vejen videre til en musisk uddannelse eller til beskæftigelse, hvori der indgår 
en musisk dimension. 

Kompetencebevis
Du får efter endt STU-forløb et kompetencebevis, som dokumenterer hvilke 
lærings- og kompetencemål du har arbejdet med i dit uddannelsesforløb. Det 
kan du bruge, når du skal videre i anden uddannelse eller beskæftigelse.

Musiklinje på STU
Mulighed for at vælge dig ind på en musiklinje som en del af din STU. Det vil 
sige, at en væsentlig del af din uddannelse vil omhandle læringsmål og udvik-
ling af kompetencer indenfor en musisk referenceramme.

Indholdsområder kan være:
Musikudøvelse
• Sammenspil/band
• Koncerter internt og eksterne

Instrumentundervisning
• Klaver/keyboard/synth
• Guitar
• Bas
• Trommer/percussion
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Sangundervisning
• Stemmetræning
• Stemmens muligheder
• Klangidealer

Musikalsk skaben
• Musikproduktion
• Studieteknik, herunder kendskab til teknisk inventar, indspilnings-
 processer og optageteknikker
• Sangskrivning, herunder elementer i sangskrivning, arrangement, 
 komposition
• Reproduktion
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 Musikteori
• Teori
• Hørelære
• Rytmisk træning

Læringsmålene fastsættes i samarbejde med dig og kan fx omhandle:

Faglige kompetencemål:
• Praktiske færdigheder i hovedinstrument
• Sammenspil
• Lydredigering, optageteknikker/studieteknik
• Kendskab til musiklokalets inventar, og hvordan det benyttes
• Grundlæggende musikteori og hørelære

Sociale kompetencemål:
• Evne til at indgå i forpligtende fællesskaber
• Evne til at indgå kompromiser og i demokratiske processer
• Evne til at overholde aftaler
• Troen på egne evner
• Evne til at kommunikere med musikken som redskab

Vi sammensætter et uddannelsesforløb, der tilpasses dig, dine forudsætninger 
og drømme målrettet dit ungdoms- og voksenliv. Uddannelsesforløbet sammen-
sættes, så det understøtter, at du bliver en aktiv del af samfundet ift. både be-
skæftigelse og deltagelse i sociale fællesskaber.
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At bo på Synscenter Refsnæs:
Når du visiteres til et STU-tilbud, er der mulighed for også at bo på Synscenter 
Refsnæs.

Synscenter Refsnæs kan tilbyde dig at bo sammen med andre ligesindede unge, 
hvor du har mulighed for at opnå nogle gode og varige relationer og venskaber 
til andre unge i et fællesskab, hvor selvstændighed og udvikling til voksenlivet 
er en del af målet

Botilbuddet og skolen arbejder sammen med dig for, at du udvikler dine sociale og 
faglige færdigheder, så du kan klare dig så selvstændigt som muligt i fremtiden.



Botilbuddet på Refsnæs tilbyder faciliteter og aktiviteter i:
• Svømmehal
• Idrætshal
• Motionsrum
• Goalballhold
• Elektronskydning i Handicap idrætsforeningen i Kalundborg
• Ture ved skov og strand
• Musik

Sådan får du på et STU tilbud på Synscenter Refsnæs:
Hvis du er interesseret i at høre mere om STU, kan du og dine forældre kontakte 
os for yderligere information.

Det er din hjemkommune, som visiterer til og betaler for din STU og dit botilbud.
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Scan og læs mere om Synscenter Refsnæs

Kontakt
Skoleleder

Berit Houmølle
Telefon: 59 57 02 57 

E-mail: behl@regionsjaelland.dk

01.11.17

Løbende 
optagelse


