Særlig tilrettelagt ungdoms
uddannelse for unge med
autisme spektrum forstyrrelser
Overgangen fra ung til voksen er en klar og central del af Specialisternes STU.
Vi lærer dig at lave mad, vaske tøj og styre din egen økonomi. Vi giver indsigt i
hverdagens og samfundets udfordringer, når du skal klare dig på egen hånd. Vi
giver også mulighed for, at du kan fordybe dig i egne projekter.

Hvorfor vælge Specialisternes STU?
 Fordi vi tilbyder en ungdomsuddannelse, hvis mål er at udvikle den unges
personlige, sociale og faglige kompetencer, så den unge har de bedste
forudsætninger for at fortsætte i uddannelse eller komme i arbejde.
 Fordi vi har et godt og uformelt ungdomsmiljø. Vi har det rart sammen og der
er plads til at være den, man er.
 Fordi vi hos Specialisterne arbejder med coding, 3D-modellering, LANarrangementer, LEGO, gamedesign, skolefag, idræt, musik, lyddesign,
brætspil mv.

Sådan sammensættes
din uddannelse
Vi udarbejder en individuel uddannelsesplan
i dialog med dig, din UU-vejleder og
din sagsbehandler.
Denne uddannelsesplan udarbejdes på
baggrund af et 12-ugers afklaringsforløb, som
uddannelsen indledes med.

I løbet af uddannelsen er der fokus på:
 Afklaring om erhvervs- og uddannelsesvalg
 Almindelig daglig livsførelse (ADL)
• Arbejdspladsnormer
• Kommunikation
• Økonomi
• Transport
• Flytte hjemmefra
• Madkundskab
• Rengøring, oprydning & hygiejne
 Forbedring af det faglige niveau
 Samfunds- og kulturforståelse
 Virksomhedspraktik
Du modtager et kompetencebevis efter endt uddannelse, hvor dit
uddannelsesforløb samt de faglige, personlige og sociale kompetencer,
som du opnår undervejs, beskrives.
Undervisningen foregår alle ugens dage i Ballerup. Onsdagene bruges til ture,
virksomhedsbesøg og oplevelser ud af huset.
Der afholdes også studieture til udlandet.

Kailow Graphic A/S
Miljø- og arbejdsmiljøcertificeret

Praktik
Specialisterne har et stort netværk af mange forskellige typer
virksomheder, hvor du kan komme i praktik.

Smidigt samarbejde med kommunen
Vi har solid erfaring og god forståelse for den dokumentation
og de oplysninger, som UU-vejleder, sagsbehandleren m.fl.
har behov for. Vi har opfølgning på møder, mail og telefon.

46 93 24 00
kontakt@specialisterne.com
www.specialisterne.dk

