STU

Nyt uddannelsestilbud til unge med særlige behov

STU, Filadelfia
Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse
På STU, Filadelfia får eleverne et tre-årigt uddannelsesforløb, som gør dem klar til en fremtid med ungdomsuddannelse,
job eller andre aktiviteter.
STU tilbuddet er for unge mellem 16 og 25 år med epilepsi, hjerneskade, autisme, ADHD og andre neurologiske udfordringer. Unge med særlige behov, som ikke kan gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse. Vi skaber vejen videre til et
liv med mening og livskvalitet.
Filadelfia er en non profit organisation med mange års erfaring med unge med særlige behov. Filadelfias specialskole får
mange unge videre i livet, og det er den erfaring, vi nu bygger videre på med et tilbud om STU.
Vi har bl.a. værksteder, køkken og hotel, hvor de unge kan få erfaring i beskyttede rammer, inden vi tilbyder praktik i virksomheder i lokalområdet. Det sker på de unges præmisser og i deres tempo. Fællesskab, struktur og udvikling er nøgleord.
Vores kendetegn:
•
•
•

Den unge i centrum
Det lille og alsidige miljø
Stærk faglighed og solid erfaring

Vi åbner døren til STU, Filadelfia august 2021. Vi har løbende optag af elever.

STU på Filadelfia
Hos STU, Filadelfia bliver eleven parat til fremtiden. Det betyder at elevens forløb bliver både
individuelt tilrettelagt og har et realistisk mål
om uddannelse eller arbejde, når STU-forløbet
slutter. Vores skoleår er i udgangspunkt på 840
timer, og vi tilrettelægger det med en kombination af skolefag, praktiske fag på Filadelfias værksteder og praktik hos virksomheder. De unge er i
centrum i vores lille og alsidige miljø.
Eleven har mulighed for at besøge de forskellige
værksteder i introperioden, som er de første 12
uger. Vi sikrer, at eleven bliver funktionsvurderet
og giver den optimale støtte og indsats.

Egen kontaktperson
Hver elev får sin egen kontaktperson, som møder
eleven hver dag for sikre trivsel og at forløbet går
som aftalt. Vi udarbejder en individuel plan, som
vi evaluerer en gang årligt. Efter endt uddannelse
får eleven et kompetencebevis.
Vi planlægger gennem hele forløbet sociale arrangementer, udflugter og studieture med forskellige temaer.

Fokus på kompetencer
Formålet med uddannelsen er, at eleven opnår
personlige, sociale og faglige kompetencer til en
så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet
som muligt og evt. en videreuddannelse og/eller
beskæftigelse. Ungdomsuddannelsen retter sig
mod unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en almen ungdomsuddannelse.
STU-tilbuddets fokus er at støtte og udvikle kompetencer i forhold til almen daglig livsførelse, livsmestring, sociale kompetencer, job og uddannelse.

Et tilbud til unge
Tilbuddet henvender sig til unge mellem 16-25 år,
men vi kan lave aftale om særlig tilrettelagt uddannelse for unge over 25 år efter Lov om Specialundervisning for Voksne.
Undervisning og arbejdet på værkstederne foregår på Filadelfias område i Dianalund. Vi har i forvejen døgn- og dagtilbud til voksne, specialskole
og det landsdækkende epilepsihospital.

Vores tre kerneområder

Vores medarbejdere

Tilbuddet består af tre områder:

Vi har en stærk faglighed og solid erfaring. Vores medarbejdere er faguddannede og har stærke socialpædagogiske
kompetencer.

Personlige kompetencer
• Aktiv og selvstændig deltagelse i samfundet
• Kreativitet, effektivitet, beslutsomhed, stabilitet,
tålmodighed m.m.
Sociale kompetencer
• Fritids- og voksenliv
• Sociale færdigheder som empati, tolerance m.m.
Faglige kompetencer
• Almen viden om at begå sig
• Skolefærdigheder m.v.
Vi giver kompetencer af personlig, social og faglig karakter
til de unge, så de får en selvstændig og aktiv deltagelse i
voksenlivet som muligt.

Alle har en bred faglig viden inden for deres respektive fagområde, men også en særlig viden og erfaring indenfor epilepsi, hjerneskade, ADHD og andre neurologisk betingede
udfordringer.
Vores medarbejdere:
•
•
•

Specialpædagogiske medarbejdere - pædagogisk
assistenter og pædagoger
Værkstedsmedarbejdere med et håndværksfag
som uddannelse
Specialskolelærere.

Vi samarbejder også med Filadelfias
•
•
•
•
•

Psykologer
Neurologer
Sygeplejersker
Social- og sundhedsassistenter
Fysio- og ergoterapeuter.

Hvad lærer eleven?

De praktiske fag

STU, Filadelfia er opbygget af linjebasseret praktiske/ faglige/ teoretiske linjer, med udgangspunkt i den enkelte elevs
ressourcer og forudsætninger.

Vi tilbyder eleven praktik på Filadelfias egne værksteder.
Her kan man træne arbejdsdagen på en tryg og beskyttet
måde.

Uddannelsen tager hele tiden udgangspunkt i et individuelt
forløb i samarbejde med den enkelte elev selv.

Køkkenet
Filadelfias køkken leverer mad til Epilepsihospitalets patienter, pårørende og medarbejdere. Køkkenet laver morgenmad, frokost og aftensmad. Filadelfias bager er en del
af køkkenet og bager både brød og kager. Eleven kan få ansvar og være en del af produktionen.

ADL, træning i daglige rutiner fx indkøb og madlavning.
Sundhed, som omfatter alt fra kost, ernæring og motion til
viden om, hvordan holder man styr på sin medicin m.v.
Medborgerskab, som omfatter fx den digitale borger og
privatøkonomi.
Den inkluderede borger med fokus på at kunne begå sig
socialt, kende til de sociale spilleregler både direkte og på
de sociale medier.
Studieretning er rettet mod et fremtidigt arbejdsliv, hvor
der kan trænes på et udvalg af interne værksteder og sidst
i uddannelsen i virksomhedspraktik hos eksterne samarbejdspartnere.
Skolen binder alle disse temaer sammen med almene skolefag, men også øvelse i det at gå i skole. dvs. planlægning
af opgaver og evnen til at overholde tid, aftaler og forberedelse til eksamen og lignende

Hotellet
Filadelfia har sit eget patienthotel, hvor pårørende kan bo,
når de besøger patienter eller skal til ambulant kontrol. Eleven kan være med til alt, hvad der hører med til hoteldrift.
Service
Filadelfias mange medarbejdere holder møder internt og
eksternt. Eleven kan være med til at holde mødelokaler og
sørge for bestilt friskbrygget kaffe, frokost eller lækkerier
fra bageren ankommer til tiden.
Grøn Service
Filadelfias Tekniske Afdeling står for at vedligeholde de
store grønne områder og viceværtfunktioner. Her får eleven
også viden om teknik og maskiner.
IT
Filadelfia har en stor IT-afdeling, som understøtter driften.
Her er gode muligheder for, at eleven kan nørde med pro
grammer, netværk og support.
Eleven kan også komme i praktik udenfor Filadelfia. Det
kan fx være hos gartner, butik eller lagervirksomhed. Vi lytter til elevens ønsker for at finde det helt rigtige tilbud.
Der samarbejdes løbende gennem hele uddannelsen med
den respektive kommunes UU-vejleder, som desuden foretager tilsyn med Filadelfias STU-tilbud.

Fællesskaber i et ungt miljø
Vi har god erfaring med at skabe sociale fællesskaber
blandt unge. Det gør vi allerede på vores specialskole, som
går op til 10. klasse. Fællesskab og tro på egne evner har
vores fokus, når vi arbejder koncentreret på værkstederne,
spiller bold på idrætsanlægget eller spiser sund og god mad
sammen.

Støtteniveauer

Takster 2021

Eleverne har forskellige grader af støttebehov og ydelser i
forhold til personlige, praktiske og sociale forhold.

Takst 1. Lille støttebehov 780 kr. pr. dag/ 365 dage pr. år
Takst 2. Mellem støttebehov 950 kr. pr. dag/ 365 dage pr. år
Takst 3. Stort støttebehov 1030 kr. pr. dag/ 365 dage pr. år

Nedenstående parametre kan være med til at lave en individuel vurdering af elevens støttebehov.
Takst 1 – Verbal guidning/støtte og struktur
Takst 2 – Verbal guidning og konkret hjælp
Takst 3 – Verbal guidning og intensiv støtte
Vi vurderer elevens støttebehov ud fra følgende:
Personlige behov
Sundhedsydelser/medicin – huske at tage medicin
Psykiske støttebehov og ydelser – kommunikation, relationer, svære samtaler
Brugerinddragelse og selvbestemmelse
Ledsagelse og aktiviteter
Inklusion/ledsagelse og ydelser
Aktiviteter – undervisning på skolen
Samarbejde
Pårørende – vi værdsætter samarbejdet
Øvrige samarbejdspartnere – elevens sagsbehandler og UU
vejleder
Almen Daglig Livsførelse, ADL
Personlig hygiejne
Rengøring/tøjvask
Madlavning/ernæring
Indkøb/økonomi
Transport
Relation til omverdenen
Udrettet adfærd – verbalt eller fysisk
Graden af behov for struktur/visualisering
Kommunikation
Socialt samspil
Ovenstående er vejledende og beror på en individuel vurdering. Det er muligt at have forskellige støttebehov i de
forskellige parametre, som også vægter forskelligt. Den endelige vurdering af støttebehov sættes af Filadelfia.

Indeholdt i taksten:
Tilbud om morgenmad og frokost
Undervisningsmateriale
Sikkerhedsudstyr i forbindelse med værksteder med særlige krav
Studietur/udflugter i Danmark.
Ikke indeholdt i taksten:
Transport mellem hjem og Filadelfia
Tilkøbsydelser:
Funktionsevne vurdering:
•
•
•

Neuropsykologisk test
ADL vurdering
Skoleobservation.

Der kan i helt særlige tilfælde være mulighed for at tilbyde
STU til unge med større støttebehov mod en særtakst. Endelig vurdering ligger hos Filadelfia

Kontakt

Transport

STU, Filadelfia
Værkstedsvej 1-3
Bygning 1, 1. sal
4293 Dianalund

Dianalund har gode bus-/togforbindelser fra Sorø, Slagelse, Holbæk, Ringsted, Roskilde og Kalundborg.

Forstander
Søren Astrup Juul
Tlf. 2334 9425
Email: soaju@filadelfia.dk
Skolekonsulent
Michael Jensen
Tlf. 6061 8818
Email: michaje@filadelfia.dk

Find kort og rutevejledning her.

