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STU på Synscenter Refsnæs
For unge blinde eller svagsynede 
med multiple funktionsnedsættelser 16-25 år

Derfor!



STU på Synscenter Refsnæs

Indholdsfortegnelse

•    Et unikt tilbud til dig, som er ung og har 
•    en synsnedsættelse eller er blind    side 3

•    STU på Synscenter Refsnæs tilbyder dig   side 4

•    Årets gang på STU’en      side 4

•    Er STU på Refsnæs noget for dig?    side 5

•    At bo på Refsnæs      side 7

•    Sådan kommer du på STU Synscenter Refsnæs side 7

•    Kontakt        side 8
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Et STU-tilbud med ”syn” på sagen
Synscenter Refsnæs har igennem mange år indtaget en førende position inden 
for udvikling af kompetencer hos børn og unge med synsnedsættelser.

STU tilbuddet på Synscenter Refsnæs, er målrettet unge blinde eller svagsy-
nede mellem 16-25 år med særlige behov, der gør at de ikke kan gennemføre 
en ordinær ungdomsuddannelse. 

STU uddannelsen er etableret efter Lov om særlig tilrettelagt ungdomsuddan-
nelse for unge med særlige behov.

Synscenter Refsnæs kan desuden tilbyde den unge et botilbud etableret efter 
Lov om social Service §66.1.6 og § 107. 

Synscenter Refsnæs har også Botilbud oprettet
efter Lov om Social Service § 108
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Hvorfor visitere til en Særlig Tilrettelagt  
Ungdomsuddannelse (STU)på Synscenter Refsnæs?
Unge med syns-og multiple funktionsnedsættelser kan have faglige, personli-
ge og sociale udfordringer, der gør at de kan opleve sig fagligt og socialt eks-
kluderet af fælleskabet.

STU tilbuddet giver de bedst mulige faglige og sociale kompetencer, til at blive 
så selvstændige som muligt i voksenlivet.

Formålet er at sikre, at de unge: 
• Rustes fagligt og socialt til den fremtidige beskæftigelse
• Styrker inklusionsmulighederne 
• Styrkes til at blive så selvhjulpne som muligt
• Oplever at være sammen med ligesindede i sociale fællesskaber
• får afdækket deres ressourcer og potentiale, med henblik på mest  
	 muligt	indflydelse	på	eget	liv
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Hvorfor er STU på Synscenter Refsnæs  
inklusionsunderstøttende - og ikke ekskluderende? 

De unge på STU får mulighed for at udvikle personlige, sociale og faglige 
kompetencer i et trygt og ligeværdigt miljø sammen med andre unge.

Det synskompenserende miljø på Synscenter Refsnæs giver større mulighed 
for at de unge kan blive inkluderede i sociale fællesskaber.

Et kortere eller længere STU forløb på Synscenter Refsnæs, vil styrke den 
unges forudsætninger for fremadrettet at blive inkluderet i nærmiljøet og i 
deres fremtidige Botilbud og beskæftigelse. 
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Målgruppe
STU på Synscenter Refsnæs henvender sig til unge mellem 16-25 år, der har 
syns- og multiple funktionsnedsættelser, som ikke er i stand til at gennem-
føre en ordinær ungdomsuddannelse, og er visiteret til en særlig tilrettelagt 
ungdomsuddannelse.

STU tilbuddet henvender sig til unge, der har behov for at få styrket deres 
personlige, sociale og faglige kompetencer i forhold til deres voksenliv, så de 
ud fra deres ressourcer og forudsætninger kan opnå: 

• At deltage i et aktivitets- og samværstilbud, eller  
• beskyttet beskæftigelse 
• At deltage aktivt i nærmiljøet 
•	 At	have	mest	muligt	indflydelse	på	eget	liv
• At kunne indgå i sociale fællesskaber samt
• at opleve mest mulig fysisk og psykisk trivsel
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Indholdet af STU på Synscenter Refsnæs
Undervisningen tilrettelægges ud fra undervisningsministeriets vejledende 
timetal med udgangspunkt i den enkelte elevs STU plan, som er udarbejdet i 
samarbejde med deres hjemkommune. 

Der er opmærksomhed på de unges kompetencer og potentialer - og under-
visningen tilrettelægges så de forskellige læringsstile og personlige interesser 
bliver tilgodeset.

Undervisning med synskompenserende hjælpemidler vil være en prioriteret 
og integreret del i undervisningen.
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STU på Synscenter Refsnæs tilbyder:
• Projektorienteret undervisning, med elementer af undervisning og  
 praktiske aktiviteter

• Undervisning der anvender synskompenserende teknikker og metoder

• Information og instruktion i brug af IKT, fx brug af IPAD, mobiltelefon,  
 PC, forstørrelsesprogrammer

• Praktikophold: individuelt tilrettelagt ud fra STU planen, så tilbuddet  
 bliver så relevant som muligt

• Afklaring af beskæftigelsesmuligheder i samarbejde med UU vejleder.

• Afdækning af den unges ressourcer med henblik på mest mulig  
	 indflydelse	og	selvstændighed	

• Ledsageteknik, hvor den unge lærer at færdes trygt og sikkert  
 med ledsagelse

IKT
Informations- og kommunikationsteknologien (IKT) har for unge med syns-  
og	multiple	funktionsnedsættelser	skabt	flere	muligheder	for	inklusion	og	 
dialog i og med nærmiljøet. F.eks via skype, billedkommunikation samt andre  
relevante kommunikations apps. 

I	STU	tilbuddet	har	vi	hele	tiden	fokus	på	at	finde	nye	veje	og	muligheder	for,	at	de	
unge med syns – og multiple funktionsnedsættelse kan tilgå undervisningsmate-
rialer og informationer på lige fod med seende. Synscenter Refsnæs satser derfor 
massivt på brug af IKT som synskompenserende hjælpemidler.
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ADL aktiviteter i dagliglivet
En af forudsætninger for at unge med syns – og multiple funktionsnedsættelser 
bliver så selvstændige som mulige, er de kan klare dagligdagens forskellige gøremål 
med så lidt støtte som muligt. 
Et ungt menneske med syns – og multiple funktionsnedsættelse, har en ekstra ud-
fordring og har brug for at lære individuelt kompenserende metoder og teknikker, 
inden for fx hygiejne, madlavning, indkøb, påklædning med videre.

Praktik
STU	indeholder	et	eller	flere	praktikforløb,	så	uddannelsen	kan	blive	så	nuanceret	
som muligt.
Praktikforløbene kan være med til at afklare den unges fremtidige muligheder for 
beskæftigelse og tilrettelægges individuelt ud fra den unges interesser og deres STU 
plan. Vi samarbejder med forskellige virksomheder og beskyttede arbejdspladser 
i Kalundborg, og arrangerer også praktikker internt på Synscenter Refsnæs eller i 
nærmiljøet. 
 
Den sociale del af STU forløbet
Et STU forløb kan forberede den unge til et voksenliv, med gode sociale relationer 
og	med	så	meget	indflydelse	på	eget	liv,	som	muligt.	
I botilbuddet er der fritidsaktiviteter, som fx svømning, motionsrum, ture, sanse-
rum, massage, musikoplevelser og samvær med ligesindede. 
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Takster
Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU): 1251 kr. pr. 
kalenderdag.  
Botilbud: 3.042,00 kr. pr. kalenderdag

I skoletaksten indgår:
Undervisning efter Lov om særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse.
Undervisningsmaterialer
Synskompenserende hjælpemidler til brug i undervisningen

I botaksten indgår:
Kost og logi for elever under 18 år.

For elever over 18 år er der en egenbetaling som den kommunale myndighed 
fastsætter. 

Mulighed for transport til centrale steder i landet, med henblik på
hjemmeweekender/ferier. Afregnes med statens takst for kørsel for
elever over 18 år. 

ADL- og mobilitytræning som en integreret del af hverdagen. 
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Scan og læs mere om Synscenter Refsnæs

Kontakt
Skoleleder

Berit Houmølle
Telefon: 59 57 02 57 

Mobil: 60 62 11 15
E-mail: behl@regionsjaelland.dk

20.01.17

Løbende 
optagelse


