
STU-synsmodul
Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse  
- synsmodul

STU – synsmodul
Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - 
synsmodul jf. lov om Ungdomsuddannelse for 
Unge med Særlige Behov, L 564.

Dato
Der er løbende visitering til optagelse på 
synsmodulet. Varighed 3 måneder.

Effekt af modulet
•    Øvelse i og afklaring af behov for anvendelse 
    af relevant inklusionsunderstøttende IKT 

• Kompetencer i form af ADL og 
    mobility, så den unge bliver bedre i stand til 
    at klare sig i sociale sammenhænge, på 
   sin videre uddannelse og senere i livet på 
   arbejdsmarkedet

Før modulet
•    Opgaveafstemning med bestiller og den unge, 
    herunder fastlæggelse af mål for forløbet

•    Aftale om forløbet fremsendes i form af en 
    kontrakt til underskrift

Modulets indhold
Modulet tilrettelægges individuelt under 
hensyntagen til den unges kvalifikationer, 
udviklingspotentiale og interesser. 
Modulet består af undervisning, træning i ADL og 
mobility samt praktiske aktiviteter.

Botilbud
Den unge kan visiteres til boophold på et af 
Synscenter Refsnæs’ botilbud. 
Synscenter Refsnæs har kørselsordning til centrale 
steder i hele landet, så den unge kan komme hjem 
hver anden weekend samt i ferier. 

Kontakt og tilmelding
Skoleleder
Berit Houmølle
Telefon: 59 57 02 57
Mobil: 60 62 11 15
E-mail: behl@regionsjaelland.dk

Hvem henvender modulet sig til?
Synsmodulet under STU på Refsnæs henvender  
sig til unge blinde eller svagsynede mellem 16-25 
år, som er eller skal i gang med STU på  Refsnæs 
eller hos anden STU-udbyder.



Side 2

 

Opfølgning
Evaluering af forløbet kan udarbejdes efter aftale. 

Undervisere 
Medarbejderne på Synscenter Refsnæs 
samarbejder tværfagligt om opgaveløsningen. 
Det tværfaglige team kan bestå af fx lærere, 
pædagoger, psykologer, fysioterapeuter og 
ergoterapeuter. Medarbejderne på Synscenter 
Refsnæs er specialiserede i at uddanne unge med 
synsnedsættelse.

Pris 
STU-skoledel: 1.450,- pr. kalenderdag (2016)

Boophold
Boområde 1: 2.369,- pr. kalenderdag (2016)
Boområde 2: 2.889,- pr. kalenderdag (2016)
Weekendkørsel: Statens kilometertakst (2016)

Sted
Synscenter Refsnæs
Kystvejen 112
4400 Kalundborg

Andre eksempler på ydelser
STU 

Praktikophold på STU
 
Se også vores hjemmeside: www.synref.dk 


