Parat til fremtiden

Kommuner og sagsbehandlere

STU på Synscenter Refsnæs
For unge blinde eller svagsynede

Derfor!

STU på Synscenter Refsnæs

Indholdsfortegnelse
• Et STU-tilbud med ”syn” på					

side 3

• Formålet er at sikre de unge					

side 4

• Målgruppe								side 5
• Indholdet af STU på Synscenter Refsnæs		

side 6

• STU på Synscenter Refsnæs tilbyder			

side 7

• IKT									side 8

2

• ADL Aktiviteter i DagligLivet				

side 9

• Den sociale del af STU tilbuddet				

side 10

Et STU-tilbud med ”syn” på
Synscenter Refsnæs er højt specialiseret i udvikling af kompetencer hos
synshandicappede i samarbejde med unge og deres netværk.
STU-tilbuddet på Synscenter Refsnæs, er målrettet unge blinde eller svagsynede 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 ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.
Synscenter Refsnæs kan desuden tilbyde den unge et botilbud etableret efter
Lov om social Service, §66.6.
Hvorfor visitere til en Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse
(STU) på Synscenter Refsnæs?
Mange unge med synshandicap har faglige, personlige og sociale udfordringer,
der gør at de oplever sig fagligt og socialt ekskluderet af fælleskabet.
STU-tilbuddet giver de bedste muligheder for udvikling af den unges faglige
og sociale kompetencer, til en videre uddannelse.
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Formålet er at sikre, at de unge:
•

Rustes fagligt og socialt til det fremtidige arbejdsliv

•

Styrker inklusionsmulighederne

•

Styrkes til at blive selvhjulpne

•

Oplever at være sammen med ligesindede, og at være gode
rollemodeller for hinanden

•

Arbejder med egen handicapforståelse, herunder afklaring
af kompetencer og potentialer i forhold til valg af fremtidig
uddannelse eller beskæftigelse

Hvorfor er STU på Synscenter Refsnæs inklusionsunderstøttende
- og ikke ekskluderende?
Som synshandicappet har man medansvar for egen inklusion, og det kræver
personlige og faglige kompetencer.
De unge på STU får mulighed for at udvikle personlige, sociale og faglige kompetencer i et trygt udviklende og ligeværdigt miljø sammen med andre unge.
Det synskompenserende miljø på Synscenter Refsnæs giver det faglige og
personlige boost, der skal til, for at inklusionen virker.
De unge får mulighed for at lære at håndtere deres funktionsnedsættelse med
dets muligheder og begrænsninger.
Et kortere eller længere STU-forløb på Synscenter Refsnæs, vil øge den unges muligheder for at blive inkluderet i nærmiljøet til videre uddannelse eller
beskæftigelse.
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Målgruppe
STU på Synscenter Refsnæs henvender sig til blinde eller svagsynede mellem 16-25 år, som ikke er i stand til at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse, og som er visiteret af deres hjemkommune til en særlig tilrettelagt
ungdomsuddannelse.
STU tilbuddet henvender sig til unge, der har behov for og er motiverede til at
arbejde med at optimere deres personlige og faglige kompetencer i forhold til
deres fremtidige voksenliv, så de kan opnå:
• At få uddannelse eller beskæftigelse
• At deltage aktivt i nærmiljøet
• At færdes på egen hånd
• At holde sig sund og rask
• At kunne bo så selvstændigt som muligt

5

Indholdet af STU på Synscenter Refsnæs
Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte elevs STU-plan,
som den unge har udarbejdet i samarbejde med deres hjemkommune.
Der er fokus på de unges kompetencer og potentialer, og uddannelsen tilrettelægges så de forskellige læringsstile og personlige interesser bliver tilgodeset.
Undervisning i elevernes synskompenserende hjælpemidler vil være en prioriteret og integreret del af uddannelsen.
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STU på Synscenter Refsnæs tilbyder:
•

Undervisning med afsæt i praktiske aktiviteter og projektbaserede forløb

•

Undervisning i synskompenserende teknikker og metoder

•

Undervisning i brug af IKT, f.eks. brug af iPad, smartphone og pc med
fokus på synskompenserende programmer og tilgængelighed

•
•

Praktikophold tilrettelagt med afsæt i STU-planen, så den understøtter
den unges uddannelsesperspektiv

•

Vejledning omkring uddannelses og beskæftigelsesmuligheder i
samarbejde med UU vejleder

•

Bo træning herunder træning i ADL, f.eks. at skifte sengetøj, vaske tøj
og andre hverdagsopgaver

•

Mobilityundervisning hvor den unge lærer at færdes så selvstændigt
som muligt

•

Undervisning og prøver på 8. 9. 10 klasseniveau.

•

Samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner, f.eks. Kalundborg HF
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IKT
Informations- og kommunikationsteknologien (IKT) har gjort hverdagen
lettere for synshandicappede unge.
Et højt kompetenceniveau i anvendelsen af synskompenserende hjælpemidler øger unges mulighed for at få informationer fra den seende verden
f.eks. Internettet og andre interaktive elektroniske tjenester, E-boks,
Borger DK, sociale medier).
I STU tilbuddet har vi hele tiden fokus på at finde nye veje og muligheder
for, at de unge synshandicappede kan tilgå undervisningsmaterialer 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 de unge bliver godt inkluderet i samfundslivet, er at de
kan klare dagligdagens forskellige gøremål så selvstændigt som muligt.
Et ungt menneske med synsnedsættelse, har en ekstra udfordring og har brug for
at lære individuelt kompenserende metoder og teknikker, inden for f.eks. hygiejne,
madlavning, indkøb, påklædning med videre. Dette tilegner
den unge sig i et udviklende miljø i samarbejde med synsfaglige medarbejdere og
andre unge.

Orientering og Mobility
En anden forudsætning for vellykket inklusion, er at kunne færdes og orientere sig
så selvstændigt som muligt i nærmiljøet.
Mobilityundervisningen kan indgå i STU’en eller på Botilbuddet, og handler om at
kunne færdes på Synscenter Refsnæs område, i Kalundborg by, og blive introduceret til anvendelse af offentlig transport. De unge lærer metoder og teknikker og
bliver introduceret til hjælpemidler f.eks. den lange hvide stok, GPS og forskellige
Apps på mobiltelefonen.

Virksomhedspraktik
STU forløbet indeholder et eller flere praktikker, så uddannelsen kan blive så erhvervsrettet som muligt.
Praktikforløbene kan være med til at afklare den unges fremtidige muligheder for
beskæftigelse eller uddannelse, og tilrettelægges individuelt ud fra den unges interesser og STU-plan. Synscenter Refsnæs samarbejder med forskellige virksomheder og beskyttede arbejdspladser i Kalundborg og
arrangerer også praktikker i borgerens hjemkommune.
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Den sociale del af STU tilbuddet
Et STU-forløb kan forberede den unge til et godt voksenliv, med et aktivt
arbejdsliv og gode sociale relationer.
STU-tilbuddet understøtter den almene dannelse og udviklingen af de
sociale kompetencer.
Det bidrager til at den unge kan tage ansvar i sit eget liv og i deltage aktivt
i fællesskabet.
I botilbuddet er der fritidsaktiviteter, som f.eks. svømning, idræt, goalball,
og elektronskydning i den lokale handicapidrætsforening.

Takster
Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU): 1251 kr.
pr. kalenderdag,
Botilbud: 2657 kr. pr. kalenderdag.
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I STU-taksten indgår:
•
•
•
•

Undervisning efter Lov om særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse.
Undervisningsmaterialer
Synskompenserende hjælpemidler til brug i undervisningen
Bærbar computer til udlån

I botaksten udover det ovenfor beskrevne:
Mulighed for transport til centrale steder i landet, med henblik på
hjemmeweekender/ferier. Afregnes med statens takst for kørsel for unge
under 18 år
For unge under 18 år: Kost og logi, lomme- og tøjpenge
For elever over 18 år er der en egenbetaling som den kommunale
myndighed fastsætter.
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Kontakt
Løbende
optagelse

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

Scan og læs mere om Synscenter Refsnæs
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