STU HOLD 1
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 1 er et hold på 8-10 elever. De
fleste af os har gået på specialskoler
eller i folkeskolens specialtilbud. Nogle
bor hjemme endnu, mens andre bor på
Carlsmindekollegiet eller i bofællesskab.
Nogle elever kommer i taxa til skolen,
andre går, cykler eller tager rutebilen.
Personalet i gruppen er 2-3 faste personer.
Forventninger til dig
• At du passer din skole - og melder
afbud, hvis du ikke kan komme.
• At du gør, hvad du kan for at deltage i
undervisningen.
• At du er venlig og imødekommende
overfor dine kammerater og
personalet.

Hvordan foregår undervisningen?
I vores klasse kan vi godt lide den rolige
stemning, vi har og det gør os trygge at
vide, hvad der skal ske hver dag. Vi går
meget op i, at der skal være plads til
alle, og at der ikke er nogen, der mobber
hinanden.
• Vi starter hver morgen på samme måde.
• Vi bruger mange billeder og symboler i
undervisningen.
• Vi gør tingene mange gange, så vi
lærer dem.
• Vi går og cykler gerne, når vi skal rundt
i byen.
• På vores hold kan du lære klokken,
at skrive dit navn, vaske tøj, kende
penge, færdes i trafikken, bage og lave
mad.
• Du kan få hjælp til at tage tøj på, gå på
toilettet, varme mad mm.
• Vi tager på lejrtur / musikfestival.
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