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Indledning

HANDLEPLANSMØDE

UDDANNELSESMESSE

VALG AF STU

Denne folder er henvendt til forældre, der har elever på

På handleplansmødet i 8. klasse inviteres UU-vejlederen

Det kan være en god idé at besøge uddannelsesmessen

Udbuddet af STU’er er enormt. Benyt UU-vejlederen til at

(Ungdommens Uddannelsesvejledning).

”Ud i Fremtiden”, hvor STU’er fra hele Sjælland er

indsnævre feltet af relevante tilbud.

forældreinterviews og forældres behov for at få overblik

Her påbegyndes udskolingssnakken, hovedpunkter og

repræsenteret. Besøg hjemmesiden udifremtiden.dk

over udskolingen.

deadlines opridses, og der arbejdes på at opnå en fælles

Folderen har til formål at klæde forældre og fagfolk på til

forståelse for elevens interesser og kompetencer. Dermed

UDDANNELSESPLAN

ØNSKE

udskolingsforløbet.

anskueliggøres mulighederne for STU (Særligt Tilrettelagt

Alle elever, som afslutter 9. eller 10. klasse, udarbejder i

Indstillingen til hjemkommunen skal være færdiggjort i

Den tager udgangspunkt i oversigtsskemaet på

Uddannelse).

samarbejde med UU-vejlederen en individuel

første halvdel af elevens 10. skoleår. Det giver personalet

midtersiderne, hvor de vigtigste begivenheder i

Det er på dette møde, at kontakten mellem forældre og

uddannelsesplan i det omfang, det er muligt.

tid til at lave brobygning og give en grundig overlevering

udskolingen er illustreret på en tidslinje. Hver begivenhed UU-vejleder etableres.

Planen skal være færdiggjort inden 1. marts i det

beskrives i denne folder.

af eleven til STU’en.

afsluttende skoleår. Den indeholder personlige

8.-

. klassetrin. Den er blevet til på baggrund af

PRAKTIK
INFORMATIONSSAMLENDE INTERVIEW

Folkeskoleloven giver mulighed for, at eleverne fra 8.

I begyndelsen af skoleåret indkalder skolens vejledere

klasse kan komme i praktik enten individuelt eller som

forældre og kontaktpersonale til et informationssamlende klassepraktik, hvor hele klassen er afsted samlet.

INDSTILLING TIL HJEMKOMMUNE OM STU-

oplysninger samt tanker og ønsker for fremtiden.

Møderække med UU-vejleder
Det er vigtigt, på et tidligt tidspunkt i

interview. Interviewets fokus vil være på trivsel,

Praktikken skal have et uddannelses- og

udskolingsforløbet, at tage kontakt til UU-vejlederen

arbejdsmæssige færdigheder, fritidsaktiviteter og

afklaringsperspektiv for den enkelte elev samt være

i forhold til at påbegynde samarbejdet omkring

perspektiver for ungdomsårene.

meningsgivende for eleven.

elevens fremtidige skoletilbud.

Informationerne fra interviewet er et vigtigt redskab for

Som udgangspunkt finder skolen praktikplads til eleven,

personalet i udskolingsarbejdet.

men eleven kan også sammen med forældre eller
bekendte selv skaffe praktikplads.
Praktikken kan foregå i både privat og offentligt regi samt
på STU´er, der kan have et fremtidsperspektiv for eleven.

UDSKOLING på Brøndagerskolen
BROBYGNING
Brobygning kan spænde fra et kort besøg til et ugelangt
ophold på den valgte STU. Brobygning kan give
mulighed for at stifte bekendtskab med nyt personale og
elever samt nye rammer. Træning af transport fra bopæl
til STU kan også indgå.
Skolen afholder endvidere overleveringsmøder med den

Begrebsafklaring
STU:
Særligt Tilrettelagt Uddannelse er en individuelt
tilrettelagt 3-årig uddannelse med vægt på det
personlige, sociale og faglige. Målet for uddannelsen er at

UDSLUSNINGSKONFERENCE

muligt.
UU-vejleder:
Ungdommens Uddannelsesvejledning giver individuel
vejledning til unge, der skal fra grundskole til STU,

Handleplansmødet på 10. klassetrin kaldes også

ligesom den formidler og koordinerer udsendelsen af

udslusningskonference. På dette møde sikres det, at der

elever i introduktions- og brobygningsforløb i 8.-10.

foreligger en klar plan for elevens fremtidige

klasse.

uddannelsestilbud.

UD AF SKOLEN OG HVAD SÅ?
Ud af skolen og hvad så er et møde, der afholdes på
skolen og som retter sig primært mod 8. og 9. klasses
forældre. På mødet præsenteres udskolingsmuligheder
og forskellige uddannelsesveje. Der inviteres enkelte STUudbydere, som vil fortælle om deres STU-tilbud.

Brøndagerskolen

broendager.dk

Uddannelsesmessen

udifremtiden.dk

UU-Vestegnen

uu-vestegnen.dk

Samrådet

samraadet.org

Landsforeningen Autisme

autismeforening.dk

Landsforeningen Ligeværd

ligevaerd.dk

Socialstyrelsen

socialstyrelsen.dk

forberede eleven til et så selvstændigt voksenliv som

valgte STU. Formålet er at lette overgangen fra
grundskolen til STU´en.
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