STU HOLD 3 / Job
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 3 / Job 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
• På STU 3 / Job gør vi os parate til at
komme i praktik og senere i job.
• Vi lærer at tage ansvar for vores eget
liv.
• Vi kommer hver dag og deltager aktivt i
undervisningen.
• Vi respekterer hinandens forskelligheder, og vi samarbejder om at nå i mål.
• Vi er parate til at udvikle os personligt.

Hvordan foregår undervisningen?
Vi arbejder med aktuelle emner ud fra
vores faste grundskema.
Undervisningen foregår ofte i små grupper og skifter mellem teoretisk og praktisk
arbejde.
Vi holder os orienterede om, hvad der
sker i samfundet og diskuterer dagens
nyheder.
Vi arbejder med uddannelse og erhverv.
Vi træner til livet på en arbejdsplads, og vi
tager jævnligt på virksomhedsbesøg og
udflugter.
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