
STU
Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

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

STU
Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse jf. lov om 
Ungdomsuddannelse for Unge med Særlige Behov, 
L 564.

Dato
Skolestart august 2018 eller løbende optagelse.

Hvem henvender uddannelsen 
sig til?
STU på Refsnæs henvender sig til unge unge blinde 
og svagsynede mellem 16-25 år, med henblik på 
faglig uddannelse og fokus på omsorg og udvikling. 

Effekt af uddannelsen
•    At alle unge, med deres individuelle potentiale, 
    opnår faglige, sociale og personlige 
    kompetencer til en så selvstændig og aktiv 
    deltagelse i voksenlivet som muligt

•    At unge med potentiale til videre uddannelse og 
    arbejdsmarkedet forberedes til dette 

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

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

Uddannelsesindhold
Uddannelsen tilrettelægges med udgangspunkt 
i den unges individuelle uddannelsesplan under 
hensyntagen til den unges kvalifikationer, 
udviklingspotentiale og interesser. 

Uddannelsen består af undervisning, ADL, 
mobilitytræning og fritidsaktiviteter, herunder 
mulighed for praktik i virksomheder eller 
institutioner. 

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.



Side 2

Opfølgning 
Der inviteres til to årlige konferencer med 
udgangspunkt i den individuelle plan, som 
udarbejdes ud fra kommunens handleplan samt 
pædagogiske observationer i samarbejde med den 
unge og de pårørende. 

Synscenter Refsnæs samarbejder med UU-vejleder 
om uddannelsesplan efter behov og mindst en 
gang årligt. 

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: 1271,- pr. kalenderdag (2018)

Boophold
STU ophold for boområde 1: 2803,- pr. 
kalenderdag (2018)
STU ophold for boområde 2: 3281,- pr. 
kalenderdag (2018)
Weekendkørsel: Statens kilometertakst (2018)

Sted
Synscenter Refsnæs 
Kystvejen 112 
4400 Kalundborg 

Andre eksempler på ydelser
STU-synsmodul
Praktikophold på STU

Se også vores hjemmeside: www.synref.dk


