STU HOLD 2
Sådan gør vi!
STU-uddannelsen i Nyborg foregår på tre
hold med fælles valgfag i løbet af ugen.
Som STU-elev kan du låne en iPad, du
kan tage med hjem i de tre år, du går på
skolen.
Alle STU-hold har til huse på Ringvej 1B.
Vi har værksted indenfor træ og metal
på VUC i Nyborg, køkken på Ringvej og
i Hyrdegyden, og vi bruger kommunens
svømmehal og Nyborghallen til idræt. På
Ringvej har vi fitnessredskaber, bocarts,
mountainbikes og egen motocrossbane
foruden de almindelige undervisningslokaler.
Vores tre STU-hold har et fælles akti-

vitetsområde, hvor du i pauserne kan
møde andre elever og spille bordfodbold,
pool, wii, billard og bordtennis eller hygge
dig i café og sofaer, hvis ikke du vælger
at prøve dig frem på klaveret.
Vi laver mad og café for alle STU-elever
en gang om ugen med brætspil, musik,
salg af frokostretter og andet godt.
Vi har stort musiklokale og vores eget
band, som underholder, når vi har arrangementer på skolen.
Ind imellem den faste holdundervisning
har vi fælles kurser, hvor du kan tage
førstehjælpskursus, hygiejnekursus, babykursus eller læse-/regneløftkurser - alt
efter dine interesser.
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Hvem er vi?
STU 2 er et hold på 8-10 elever. De
fleste af os har gået i folkeskolen med
ekstra støtte eller i specialklasser. Vi bor
hjemme hos vores forældre eller i egen
bolig med forskellig grad af støtte.
Forventninger til dig
For at kunne få en god dag er det vigtigt,
du møder undervisningsparat!
• Det betyder, at du møder til tiden,
udhvilet, soigneret og har spist morgenmad.
• Det er vigtigt, du deltager aktivt og har
en positiv indstilling.
• Du skal selv huske at have madpakke,
iPad, gymnastiktøj eller andet med til
undervisningen.
Du kan få hjælp til:
• At få snakket om de ting, som kan
være svære.
• Møde forståelse for de udfordringer, du
har.

• Udvikle modenhed, erkende begrænsninger og muligheder.
• Afklare dine forventninger til fremtiden i
forhold til rettigheder og pligter.
Hvordan foregår undervisningen?
Vores undervisning bygger videre på det
du kan, dine interesser og dine mål.
På STU 2 vil du opleve:
• Arbejdspraktik.
• Idræt.
• Kreativt værksted, musik.
• Madlavning – planlægning, indkøb og
fremstilling.
• Samfundsfag/-oplysning, historie.
• Besøg på virksomheder, museer og
seværdigheder.
• Temadage/emneuge – motion, sundhed og e-boks.
• Lejrskole.
• Personlig udvikling, foredrag, koncerter.
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