Undervisningsplan for STU

Navn:
Cpr – nr.:
Periode :

XX

Vejleder:
Adresse:
Postnr.:
Tlf.nr :
Mail- adresse:
Sagsbehandler
jobdelen:

Overordnet mål:
XX ønsker at blive afklaret omkring sin fremtid. Han ønsker at få lov til at opleve et
undervisningstilbud, der kan give ham relevante udfordringer i forhold til egne evner og
begrænsninger, og heri gennem tilegne sig mere selvværd og konkrete færdigheder, samt at
få optimalt udbytte af sine evner og talenter. XX skal vokse via krav, tydelighed, og gentagne
anvisninger. Kravene til XX skal sættes så lavt, at han kan honorere dem, men samtidig så
højt, at der sker en personlig udvikling samt et højere niveau af selvindsigt. XXs personlige
mål er, at kunne klare at bo så selvstændigt som muligt. XX ønsker på sigt at bosætte sig i
nærheden af sin familie, samt at kunne varetage et job på særlige vilkår.

Fagligt:
XX vil gerne tilegne sig mere viden, indsigt og færdigheder omkring landbrug og indenfor
gartnerfaget. Undervisningstilbuddet skal være tilrettelagt så XX stimuleres og således at han
udvikler sine kompetencer, samt at der sker en kontinuerlig udvikling fagligt , socialt og
personligt. XX skal have strategier til, hvorledes han kan fastholde sin koncentration om de
opgaver han er i gang, og han skal lære at spørge når han er i tvivl om opgavens omfang.
Udgangspunktet for denne læring skal være mesterlæreprincippet, hvor en gennemgående figur
er tovholder for XX, han skal lære at spejle sig i en person, som han kan søge konkret råd,
vejledning og anvisninger hos. XX lærer bedst via konkret handling, og der skal tænkes højt med
ham om opgaveløsningen. Han vokser og modnes ved ydre struktur med genkendelighed og faste
rytmer og rutiner. Indlærte systemer skal på sigt blive indlærte strategier, som XX skal bruge i sit
voksne og selvstændige liv.

Socialt:
XX ønsker at have et godt socialt netværk. XX skal øves i at få bedre strategier i forhold til
konflikter og kommunikation med andre unge mennesker. XX skal lære at sige til og fra overfor
aktiviteter, han gerne vil deltage, eller ikke være en del af. XX skal lære at blive bedre til, at
mærke hvad han har lyst til, og blive i stand til at udtrykke det uden at blive irriteret på den der
spørger ham. XX skal lære at lytte og lære af andre, og ikke låse sig selv fast i en samtale, målet er,
at han skal føle, at han ikke ”taber” diskussionen.

Personligt:
XX ønsker at få gode oplevelser i sin STU, så succes og motivation er bærende i hele forløbet. Han
vil gerne blive bedre til at udtrykke sig verbalt samt at få en bedre selvindsigt. Han ønsker også at
blive bedre til at lytte og acceptere de signaler kroppen giver ham ved ubehagelige situationer. XX
skal vokse og modnes i trygge og omsorgsfulde rammer, så et voksenliv på sigt bliver mere
overskueligt. XX skal have hjælp til at åbne op i forhold til sine følelser. XX har et stort ønske om
at blive bedre til at læse samt at bruge biblioteket til at tilegne sig viden.

Følgende punkter er obligatoriske i undervisningsplanen på Tinnetgaard:















Sund og god mad- let at lave
Social træning
Økonomi og budget
Førstehjælp
Hygiejnekursus
Arbejdsmarkedskendskab
Samfundsforhold
Ret og pligt som borger i Danmark
Almen botræning
Sociale arrangementer i Tinnetgaard regi
Personlig hygiejne
Takt og tone
Pleje af hobby
Afprøve arbejds- tid og identitet

Udover de obligatoriske områder, har eleven følgende ønsker til indhold i
undervisningsplanen:
XX har gennem samtaler og sit afklaringsforløb, ytret ønske om følgende punkter og indhold i
sin undervisningsplan :
















Kørekort til bil
Det sociale liv – kammerater og netværk
Dansk
Økonomi og budget
IT – rygsæk
Madlavning
Afprøve forskellige sportsgrene
Læsekursus med lydbøger
Kærestekursus
Sex og samliv
Landbrug
Gartneri
Fritidsliv herunder jagttegn og ”ud i det blå”
Rejseplaner, herunder at rejse med offentlig transport
Papirjungel

Ønskede praktikker i uddannelsesforløbet:
Der er talt om følgende ideer:
 biodynamiks gartner som Tinnetgaard samarbejder med.
 Landbrug med malkebesætning.
 Planteskole

Uddannelses og undervisnings sted :

Forstander
Telefon nr.
Mail adresse
Kontaktperson på Tinnetgaard

Uddannelsstedets fag, linjer og
arbejdsområder:

Tinnetgaard Bo og Erhvervsskole
Hammervej 28
7173 Vonge
Lone og Michael Kaiser
76 70 91 91
info@tinnetgaard.dk
STU- koordinator Gitte Pagaard
Tlf nr. 27 52 29 41
gitte.pagaard@tinnetgaard.dk
 Landbrugsværksted med 50 ha
markdrift
 Skov og naturværksted 37 ha
 Traktor- smedje og metalværksted
 Æg og kartoffelproduktion med
eget pakkeri
 Dyre værksted med 3000 høns, 8
heste, hunde og katte
 Mekaniker og knallert værksted
 Bygge og anlægsværksted
 Pedel og grøntsags værksted
 Køkken og botrænings værksted*
 Skole og edb værksted

Der vil i forløbet være mulighed for praktikker internt via mesterlæreprincippet og skånepraktik i
Tinnetgaard regi samt ekstern praktik hos det lokale og offentlige erhvervsliv.

*Tinnetgaards bo –raket:
 Fælleshuset på Hammervej, på Tinnetgaard
 Fodermesterboligen, Hammervej 29
 Vongegaard – Bygaden 84, Vonge. 5 km fra Tinnetgaard
 Selvstændige satellit lejligheder, Vonge. 5km fra Tinnetgaard
 Selvstændige satellit lejligheder, Thyregod. 10 km fra Tinnetgaard.
De forskellige botiltag giver en mulighed for at afprøve den maksimale boudfordring, som
eleverne kan rumme og magte. Formålet med botræningen på Tinnetgaard er, at den unge
bliver afdækket og klar til den største mulige selvstændighed og optimale boløsning væk
fra Tinnetgaard.

Undervisningen tilrettelæggelse:
Undervisningen på Tinnetgaard inddeles i moduler, et modul er 6 måneder, det vil sige at det
optimale antal moduler for en STU- elev på Tinnetgaard er 6 moduler. Undervisningsplanerne
inddeles endvidere i følgende dele:
Almene : undervisning der er rettet mod personlig og social udvikling.
Specifikke: undervisning der målrettet støtter og udvikler den unges interesse, evner og
færdigheder.
Praktiske: Praktisk konkret tilrettelagt undervisning, der giver den unge indsigt i både arbejds- og
fritidsliv.
Undervisningsplanen tager udgangspunkt i et årligt max timetal på 1400, en undervisningstime er
60 min.
Der holdes løbende samtaler og vejledning med eleven, enten via personlige samtaler, eller via de
undervisningstilbud som eleven deltager i. Der afholdes samtale om uddannelses forløbet forud
for statusmøder. Uddannelsesplanen tilrettes og justeres løbende sammen med eleven og den
tilknyttede UU – vejleder.

Der vil i forløbet blive udfærdiget beviser for de færdigheder og kompetencer som eleven tilegner
sig. Ved afslutning på STU udstedes der afgangsbevis fra Tinnetgaard Bo og Erhvervsskole

Dato:
Elevens underskrift:
Dato:
Undervisningsstedets underskrift:

