Parat til fremtiden

Elever og forældre

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

Derfor!

STU på Synscenter Refsnæs
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STU på Synscenter Refsnæs
På den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) på Synscenter
Refsnæs, vil du blive en del af et fællesskab, som styrker dig som er ung og
har en synsnedsættelse eller er blind og har tillægshandicap. Du vil få mulighed for at indgå i nye sociale relationer, og få mulighed til fordybelse samt
personlig og faglig udvikling.
På STU uddannelsen vil du møde andre unge, som er blinde eller svagtseende
med multiple funktionsnedsættelser, samt synsfagligt personale.
Uddannelsen vil give dig mulighed for at udvikle og lære nye kompetencer,
som du kan bruge i dit voksenliv.

STU på Synscenter Refsnæs tilbyder dig:
•

Afklaring af fremtidige muligheder i forhold til bolig eller beskæftigelse.

•

Afdækning og udvikling af dine ADL- færdigheder.

•

Undervisning i ledsageteknik.

•

Støtte til at bevare og opbygge sociale netværk.

•

Botilbud på Synscenter Refsnæs.

•

Undervisning og støtte til brug af IKT (informationsog kommunikationsteknologi) som hjælpemiddel.

•

Digitale og auditive undervisningsmidler.

•

Styrkelse af dine personlige, sociale kompetencer.
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Årets gang på STU’en
Skoleåret starter midt august og slutter sidst i juni.
Indskrivning i løbet af skoleåret er muligt.
For at du kan komme godt fra start i STU’en, deltager du i intro-dage med
aktiviteter, så du lærer de andre unge at kende.
Undervisningen er praksisorienteret og anvender IKT og andre synskompenserende hjælpemidler.
Du skal som en del af STU tilbuddet, deltage i individuelt tilrettelagt
praktikforløb.
STU’en planlægger desuden fælles aktiviteter fx byture og naturoplevelser.
Synscenter Refsnæs har traditioner der følger årets gang f.eks. skolefester,
fastelavnsfester og julearrangementer.
Vi afholder familiedag en gang årligt, samt konferencer 2 gange årligt hvor
du og din familie bliver inviteret sammen med din synskonsulent UU-vejleder og sagsbehandler.

Er STU på Synscenter Refsnæs noget for dig?
For at starte på STU på Synscenter Refsnæs skal du være mellem 16-25 år, og
have en synsnedsættelse eller være blind. Din hjemkommune skal godkende
dit STU tilbud, og du skal visiteres til Synscenter Refsnæs.
Du får mulighed for at udvikle dig personligt og fagligt, sådan at du bliver så
selvhjulpen som muligt, og være sammen med andre ligesindede i et socialt
fællesskab.
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Indhold i STU:
STU’en på Synscenter Refsnæs har særlig fokus på du bliver bedre til at ADL,
socialt samvær og IKT.
Aktiviteter i Dagliglivet (ADL).
I samværet med dig afklarer vi dine ADL færdigheder og tilrettelægger efterfølgende undervisningen. Du øver dig i at anvende kompenserende hjælpemidler, der kan støtte dig i dine daglige gøremål som f.eks. at tage tøj på,
spise, rengøring.
Sociale kompetencer:
Vi har fokus på at du udvikler dine sociale kompetencer, så du får de bedste
muligheder for at indgå i sociale fælleskaber.
IKT:
I samværet med dig afklarer vi dine færdigheder inden for Informations- og
kommunikationsteknologien.
Ud fra en afdækning, tilrettelægger vi et undervisningsforløb, der giver dig
muligheder for at lære synskompenserende programmer, teknikker, metoder
samt Apps til brug i undervisningen og i din fritid.
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At bo på Synscenter Refsnæs:
Når du bevilges et STU tilbud, kan du have behov for at bo på Synscenter
Refsnæs.
Synscenter Refsnæs kan tilbyde dig at bo sammen med andre ligesindede
unge, hvor du kan øve dine sociale færdigheder og selvstændighed i et trygt
fællesskab.
Botilbuddet og skolen arbejder sammen med dig, for at du udvikler dine sociale og faglige kompetencer, så du kan klare dig så selvstændigt som muligt
i fremtiden.
Vi kan tilbyde dig forskellige aktiviteter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Svømmehal
Idrætshal
Motionsrum
Sanserum
Massagerum
Cykelture
Deltagelse i festivaler
Byture
Skov og strand
Deltagelse i lokalområdets aktiviteter

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 skal
kontakte Skoleleder Berit Houmølle.
Det er din hjemkommune, som bevilger og betaler for din STU og dit botilbud.
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Kontakt
Løbende
tilmelding

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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