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Tilbuddets navn

STU på Grantoftegaard

Kontaktoplysninger

STU- kontakter
Tina Danmark
Louise Tilsted

mobil 41104660
mobil 40437355

tid@grantoftegaard.dk
lot@grantoftegaard.dk

Pederstrupvej 69, 2750 Ballerup
www.grantoftegaard.dk

Målgruppen








Indhold
-

Generelt, Grantoftegaard

Unge i alderen 16-25 år, med særlige behov/psykosociale
problematikker. Der er ingen afgrænsning af diagnoser.
De har generelle indlærings- og funktionsmæssige
vanskeligheder.
De har brug for afklaring af udviklingsmuligheder via en
styrkelse af egen-forståelse af kompetencer og ønsker, for
derved at kunne sætte sig realistiske mål.
De har brug for at lære at indgå i sociale relationer.
De er fysisk selvhjulpne.
Der stilles ikke krav om nødvendige faglige kompetencer, men
nysgerrighed over for grønne udendørs arbejdsfunktioner og
fødevarer er en fordel.

Grantoftegaard er en socialøkonomisk virksomhed (SRV), hvor
fundamentet er driften af et alsidigt økologisk landbrug, et af de
største på Sjælland. Hertil er koblet sociale, beskæftigelses-,
uddannelses- og besøgsmæssige aktiviteter. Tilsammen udgør de
Fonden’s almennyttige formål.
Til landbruget er tilknyttet selvstændige afdelinger indenfor dyrehold,
naturpleje, markdrift, køkken-kantine, cafe-gårdbutik, gartneri,
hestevognskørsel, grønne viceværtfunktioner.
Den daglige drift tilrettelægges således, at den produktive, sociale og
besøgsmæssige virksomhed understøtter hinanden.

-

Generelt, STU

STU’en er en integreret del af den samlede virksomhed, hvor alle
aktiviteter er kendetegnet ved et overordnet arbejdsmarkedsrettet
fokus. Der hersker en virksomhedsnær arbejdspladskultur med
mulighed for bred inspiration til forskellige fagområder. Eleven
fastholder sin motivation og gennemfører ofte sin uddannelse netop på
baggrund af dette meningsfyldte arbejdsklima.
Hertil kommer mulighed for virksomhedspraktikker, ofte på vores
samarbejdspartneres og leverandørers virksomheder.
STU’en tilrettelægges individuelt, med mulighed for stor fleksibilitet i
tilrettelæggelsen af det samlede uddannelsesforløb. Foregår i tæt
samarbejde med UU og godkendende myndigheder.

-

Afklaringsforløb

STU-eleven starter i et 12-ugers afklarende forløb, hvor eleven
introduceres til de forskellige erhvervsfaglige linjer gennem deltagelse i
en hverdag forberedt på modtagelse af eleven.
Her oparbejdes et tillidsfuldt og trygt fundament til at kunne afklare
elevens personlige, sociale og faglige funktionsniveauer samt behov for
støtte.
Eleven motiveres samtidig til at blive klar på, hvilken retning
uddannelsen skal gå.
Afklaringsforløbet danner grundlag for et forslag til en uddannelsesplan
med afsæt i hvilke udviklingsområder, der vurderes vil kunne skabe
progression hos eleven.
Planen godkendes af UU-vejleder.

-

Uddannelsesplan

Uddannelsesplanen er en gældende obligatorisk plan som består af
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individuelt tilrettelagte moduler:

Praktisk/faglig undervisning på forskellige afdelinger

ADL og personlig udvikling

Faglig fælles undervisning

Individuel vejledning

Prøveforberedende undervisning/specialundervisning

Eksterne praktikker
-

Grundydelsen

Praktisk/faglig undervisning: I forløbet tilegner eleven sig faglige
kompetencer inden for de områder som er fastlagt i
uddannelsesplanen. Indenfor følgende afdelinger er der tilrettelagt en
særlig struktureret arbejdsdag målrettet mod STU-elever:

Dyrehold til naturpleje (køer, får, geder)

Gartneri på friland, drivhus og stadesalg

Cafe-butik, køkken-kantine, erhvervelse af hygiejnebevis

Besøgsdyr med kaninavl, hestehold og hestevognskørsel.

Grøn vicevært, mestre små maskiner, motorsavsbevis

Markhold, erhvervelse af traktorkørekort
ADL: ADL integreres som en naturlig del af deltagelsen i en
struktureret hverdag på Grantoftegaard med den interne
virksomhedspraktik på de forskellige afdelinger.
Derudover arbejdes mere specifikt med fastlagte temaer, med det
formål at hjælpe eleverne med at blive mere selvhjulpne og derved
forbedre evnen til at kunne deltage så selvstændigt og aktivt i
voksenliv som muligt. Disse forløb foregår i fællesskab for alle
STU’erne efter et fastlagt skema og omhandler følgende temaer:





Sundhed/Motion (bl.a. egenomsorg, personlig hygiejne,
venskaber, bekendtskab med forskellige motionsformer)
Indkøb/madlavning (bl.a. økonomi, rengøring, lave egne
kogebog, kostvejledning, bæredygtighed og økologi)
Økonomi/Budgetlægning (bl.a. orientere sig på netbank, SKAT,
e-boks, lønsedler, regninger, udforme CV, undersøge jobnet)
Personlige og sociale kompetencer (bl.a. fokus på elevens evne
til, at opbygge og fastholde venskaber, at tage initiativ til
sociale aktiviteter, at samarbejde og deltage i demokratiske
processer samt at få indsigt i egne styrker og udfordringer)

Faglig fælles undervisning: Foregår som understøttende
undervisning f.eks. ved erhvervelse af eksterne certifikater,
(hygiejnebevis, traktorkørekort) samt praktisk undervisning i f.eks.
”miljø og Teknik” med natur- og økologiforståelse, ”matematik” med
mål og vægt, ”dansk” med læsning af varedeklarationer.
Individuel vejledning: Socialfaglig vejleder varetager løbende den
koordinerende indsats i et tæt samarbejde med UU vejleder og elevens
netværk. Der tages løbende stilling til progressionen i STU-forløbet i
forhold til den fastlagte uddannelsesplan.
ADL er også en integreret del af den individuelle vejledning, hvor den
unge hjælpes til: at blive selvhjulpen omkring f.eks. transport,
læge/tandlægebesøg, kontakt til bank og andre instanser, at deltage
aktivt i relevante ungdomsaktiviteter, o.a.
-

Grantoftegaardskolen

-

løbende aktiviteter

Prøveforberedende voksen- og specialundervisning: STUeleverne undervises på Grantoftegaardskolen i funktionel
læsning/skrivning i dansk, matematik og engelsk på alle niveauer,
herunder prøveforberedende.
Der tilbydes også specialundervisning i dansk, matematik, engelsk og
samfundsfag samt deltagelse i lektiecafe.
Undervisningen foregår individuelt og i små hold. Grantoftegaardskolen
har erfaring gennem et længere samarbejde med VUC-Lyngby om
prøveafholdelse.



Ekstra træning i brug af IT
Skifte faglig arbejdsområde på Grantoftegaard i
interesseafprøvning.
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-

Opfølgning

Daglig fællesspisning. Der motiveres til at deltage og trænes
om nødvendigt.
Ekskursioner i forbindelse med undervisning og ADL.
Træning med støtte i lokalt fitnesscenter, efter daglig mødetid.

Der er tæt intern opfølgning på elevens udvikling ift. den fastlagte
uddannelsesplan, i dialog mellem eleven, vejleder, lærer, pædagog,
holdleder m.fl.
Der afholdes møder med UU-vejleder efter aftale, hvor grundlaget for
den digitale rapportering til uddannelsesplanen koordineres.

Åbningstid

46 uger om året, i hverdagene mellem kl. 8-16, fredag kl. 8-15.30.
Der bliver ført fremmødesedler, og fremsendes til nødvendige
instanser efter aftale.

Normering

Grantoftegaard har plads til 18 STU-elever og der er løbende optag.
STU-eleverne vil derfor være på forskellige niveauer i deres
uddannelse. De er individuelt knyttet til de STU-ansvarlige i
personalegruppen. Normeringen 1 fast faglig personale til 3 elever.
Der er ansat et bredt uddannet fagligt personale til 16 faste stillinger.
Landmænd med pædagogisk uddannelse, specialister indenfor
pædagogiske fagområder, speciallærere, socialrådgivere, mm, samt ad
hoc eksterne supervisorer, konsulenter og undervisere. Normeringen
for øvrige aktivitetsforløb er 38 årsværk.

Transport

Eleverne skal selv transportere sig til og fra Grantoftegaard. S-tog
Ballerup er i gåafstand til Grantoftegaard.
Der tilbydes mobilitetstræning i opstartsfasen i brug af offentlige
transportmuligheder samt andre transportmuligheder.

Samarbejde

Tæt samarbejde med UU, Jobcentre, øvrige relevante forvaltninger og
samarbejdspartnere, herunder Social vejledning, SKP, psykiatri,
sundhedsområdet, o.a.
Den UU-godkendte uddannelsesplan indeholder en specifik beskrivelse
af progressionen i uddannelsen, med opfyldelse af mål og delmål.
Der arbejdes efter fastlagte undervisningsplaner, hvori der indgår den
almendannende del, den specifikt målrettet faglig del samt praktikker
og samarbejde med øvrige undervisningssteder bl.a. fagskoler og VUC.

-

Kompetencebevis

Eleven modtager et kompetencebevis udarbejdet på baggrund af de
tilegnede faglige og personlige kompetencer. Dette samt evt.
afsluttende prøver og erhvervede certifikater uddeles på årlig
dimissionsfest.
Målet er at eleven ved afslutning af uddannelsen står med nye
forudsætninger og et realistisk afklaret vidnesbyrd til brug for
fremtidige uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder.

-

Udslusningsfase

I en udslusningsfase samarbejdes tæt med Jobcentret for konkret
afklaring og planlægning af elevens fremtidige uddannelses- og
beskæftigelsesmuligheder.

Andet

Der tilbydes en uges gratis praktik som interesseafklaring inden
opstart.
Opsigelse af kontrakt løbende måned plus èn måned

Pris

Ugetakst
Årstakst

4.403 kr.
228.956 kr.

I prisen er indeholdt: Ekskursioner, morgenmad og frokost i skoletiden
Traktorkørekort i faglig linie dyr/naturpleje, eller markdrift
Hygiejnebevis i faglig linie køkken/kantine
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