
Finder potentialet frem i alle

STU

Særlig Tilrettelagt 

Ungdomsuddannelse
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Målgruppen til KeepGoing STU er unge med særlige behov, der ikke har 

mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse - selv ikke med 

socialpædagogisk støtte, og som ikke har større fysiske handicap.

Målgruppen kan være unge med:

• diagnoser som autisme, ADHD, borderline, angst, skizofreni

• tidlige skader i opvæksten, følger af omsorgssvigt/dysfunktionel opvækst

• Nedsat kognitivt funktionsniveau

• splittet opvækst imellem to kulturer eller manglende integration

• kriminalitetstruede, kriminelle, misbrugere, hjemløse

Formålet er at:
• Ruste de unge til en bedre forståelse af og aktiv del af samfundet

• Udvikle de unges kompetencer til at bo i egen bolig

• Styrke dem til at indgå i sociale relationer og social dannelse

• Hjælpe dem til at finde og opretholde fritidsinteresser/ hobbyer

• Udvikle de unges faglige kompetencer, så de fx kan tage en 9. klasse 

eksamen

• Afklare dem ift. branche/ jobfunktioner og opkvalificering/ afprøvning 

gennem praktikker

• Afklaring ift. uddannelse, beskæftigelse og job efter STU

Målgruppe & formål
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Engagerende og praktisk undervisning

3

Det er vores erfaringer, at for at kunne lykkedes med målgruppen, er det essentielt at vi tilbyder andre læringsoplevelser hver dag for de unge. 

Hele vores struktur og undervisning er derfor bygget op sådan, at der er mindst muligt klassisk undervisning, hvor de unge skal sidde stille og 

lytte i længere perioder. De unge får i stedet lov til at bruge deres hænder til praktiske gøremål såvel som tilegne sig faglig viden igennem 

rollespil, gruppedialog og individuel sparring.  For at sikre at eleverne kan få nye læringsoplevelser er vores forløb bygget op om tre grundsøljer: 

Værkstedforlagt undervisning, med fokus på praktiske, teoretiske såvel som
konkrete arbejdsopgaver

Ture ud af huset hvor de unge sammen lærer om samfundet, 
hvordan det fungerer praktisk, og hvordan de navigerer i det 

Gruppebaseret undervisning i mindre hold, hvor emner og temaer diskuteres 
sammen, og de unge også selv præsenterer oplæg med støtte fra underviserne

Undervisningen i dansk kan eksempelvis være at læse en opskrift, forstå indholdet, følge den trin for trin og udføre den. Undervisningen i 

matematik kunne være at bygge et bihotel, hvor eleven arbejder med målestoksforhold og matematiske udregninger i praksis. 

Der laves individuel undervisning og sparring med eleverne efter behov. Vi arbejder henimod at eleverne kan deltage og aktivt interagerer i 

mindre grupper, da dette også er et væsentlig krav for at kunne deltage på arbejdsmarkedet og i samfundet. 
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Individuelt uddannelsesforløb

Det er den unges uddannelse

Undervisningen og uddannelsen vil tage udgangspunkt i netop den unge og den persons interesser. Hvert 

forløb særligt tilrettelagt efter den enkeltes niveau – både i forhold til linjefagene og de øvrige fag. Vi sikrer 

dermed, at den unge hele tiden udvikler sig, uden at det bliver uoverkommeligt, da det netop er tilpasset den 

enkeltes niveau. 

Alle fag herunder den praktiske undervisning har fokus på at udvikle den enkeltes:

- Personlige kompetencer 

- Sociale kompetencer 

- Faglige kompetencer 

Uddannelsens opbygning

STU’en forløber over tre år, hvor disse år er illustreret nedenfor. 

3. År 2. År 1. År 

Første år: 
Afklaring af den enkeltes interesser 
i forhold til påbegyndelse af 
undervisningen. Etableringen af 
trygge fællesskaber, ture ud af 
huset og virksomhedsbesøg. 
Afklaring af jobinteresse ift. praktik 
i slutningen af året.  

Andet år: 
Forsætte samt tilpasse 
undervisningen til den enkeltes 
niveau og interesser. Kompetence-
beskrivelser. Etablering af et aktivt 
fritidsliv. Ture ud af huset. 
Nærmere afklaring ift. arbejde 
gennem praktikker. 

Tredje år: 
Særligt fokus på hvad der skal ske 
efter STU’en ift. uddannelse 
og/eller arbejde. Eksaminer og 
kompetencebeskrivelser. Status- og 
støttebehovsafklaringer. Etablering 
af kontakter og aftaler til det 
videre forløb. 



Værksteder

Som den første STU-skole på Sjælland vil 
vi kunne tilbyde et forløb, der på den 
værkstedsforlagte undervisning tager 
udgangspunkt i hotel og servicebranchen. 

Hotel- og 
servicebranchen:

•Kommunikation og 
design: Reception, 
piccoline, booking, 
events, turisme, 
indretning og 
udsmykning

• IT, administration og 
medier (IAM): Indkøb, 
salg, marketing, sociale 
medier m.m

•Vedligehold, service og 
produktion: Ejendoms-
service, rengøring, 
vedligehold af 
udendørsarealer

Køkken og ernæring: 

• Håndtering & sikkerhed i et 
køkken

• Indkøb, opbevaring af 
madvarer, ernæringslære 
samt tilberedning af mad til 
dagligdagen 

• Udarbejde en madplan og 
lave god og ernæringsrigtig 
mad og forstå en 
varedeklaration

• Lær om hygiejne, 
budgetlægning, indkøb af 
varer og fremstilling af 
eksempelvis brød

• Det vil være muligt at få et 
hygiejnekursus på denne 
linje

Træværksted:

• Værkstedet omfatter 
forståelse og brug af 
forskelligt værktøj til 
fremstilling af emner

• Lær at lave: Havebænke, 
pallemøbler, fuglehuse, 
sofaborde, mobilholdere, 
små skabe, 
håndklædeholdere, hylder, 
rammer eller andre ting i træ

• Planlægning og afhentning 
af materialer til produktion

• Recycling og redesign af 
grenbrugselementer

Cykel og Auto:

• Denne linje er for unge med 
interesse for biler og cykler. 
Der kan laves forløb, der har 
fokus på at blive 
klargøringsmand, 
automekaniker, 
specialarbejder fx ved at tage 
svejsekursus, et 
truckcertifikat eller andet 
relevant på en AMU skole.I
sidste del af forløbet kan man 
få kørekort og støtte til 
teoriundervisningen

• Værkstedet giver forståelse 
og brug af forskelligt værktøj. 
Der vil være vedligehold og 
klargøring af biler, cykler, 
trailere, knallerter og andet.

• Man kan få mulighed for at 
lave en ny cykel, hvis man 
ikke allerede har, eller 
reparerer sin egen cykel, hvis 
den er i stykker.

Krea & Beauty:

• Indsigt og praktisk erfaring 
med beauty branchen

• Fremstilling af bæredygtigt 
materiale og produkter til 
eventuel salg

• Inkludere læring om: 
Personlig pleje, personligt 
udseende, neglebehandling 
& pleje, ansigtsbehandling, 
bryn & vipper, 
voksbehandline og massage

• Rengøring, oprydning og 
desinficering

• Besøg på frisør- og 
kosmetolog uddannelser
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Det vil være muligt på alle værksteder at erhverve sig relevante AMU kurser.
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Undervisningsaktiviteter I

Adapted Aggression Replacement Training (AART) 

Eleverne bliver trænet i sociale færdigheder og evnerne til at kende og kontrollere 

vredesudbrud, samt udvikling af evner til at overveje konsekvenserne af deres handlinger. Der 

er et stort fokus på social indlæringsteori, og størstedelen af træningen foregår via rollespil og 

dialog. Den kortsigtede målsætning er, at eleverne lærer at kende og kontrollere 

vredesudbrud. Den langsigtede målsætning er, at eleverne danner sociale færdigheder og 

lærer, hvordan man konstruktivt udtrykker sig.

Skolefag

Vi afdækker niveauet og udvikler elevernes dansk og matematik færdigheder. Undervisningen foregår i små 

grupper eller individuelt afhængigt af niveau og tempo. Det kortsigtede mål er, at elevener lærer skolefagene, 

så de lettere kan begå sig i samfundet. Det langsigtede mål med undervisningen er, at eleverne gøres klar til 

aflæggelse af prøve på VUC Voksenundervisningscenter niveau G eller F svarende til en 9. klasse eller 10. 

klasses prøve, afhængigt af den enkelte elevs niveau og uddannelsesplan.

IT-grundkursus

De unge lærer at begå sig på internettet, og hvordan man bruger en computer. Det inkluderer praktisk brug af 

e-boks, borger.dk, jobnet, ug.dk og jobindex. Hvordan man logger på med NemID, søger oplysninger på 

nettet og kan finde arbejde. Den kortsigtede målsætning er, at de unge generelt kan bruge ovenstående sider. 

Den langsigtede målsætning er, at eleverne lærer, hvordan de selv kan finde løsninger, hvis de støder på et 

problem på internettet. 

Idræt og motion

Vi afprøver forskellige former for idræt/motion: Løb, cykling, forhindringsløb, kombineret løb og cykling, badminton, 

volleyball, basketball, fodbold, håndbold, golf, bordtennis mm. Der samarbejdes med lokale fitnesscentre, sports- og 

idrætsforeninger. Det kortsigtede mål er at skabe interesse og glæde for kropslig udfoldelse, udvikle sociale 

kompetencer og få indsigt i personlig hygiejne. Det langsigtede mål er, at eleverne starter til en fritidssport og bliver 

bevidste om egen krop, sundhed og hygiejne.   
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Undervisningsaktiviteter II

Temafredage

Fredagene vil have fokus på nyheder og samfundsviden samt:

•Ture ud af huset

•Virksomhedsbesøg

•Debatter om emner som kunne præge hverdagen – misbrug, ludomani, døgnrytme mv.

•Kulturelle oplevelser

Boundervisning

De unge lærer færdigheder indenfor oprydning, tøjvask og rengøring, der transporttrænes og tales 

døgnrytme. Eleverne rustes i at klare de opgaver, der er i egen bolig f.eks. i forhold til: 

• Budgetplanlægning

• Indkøb

• Madlavning

• Rengøring

• Tøjvask

Der er desuden tilknyttet en ergoterapeut, der anvender standardiseret redskaber, som COPM og AMPS til at 

måle, score og vurdere den unges aktivitetsproblemer i dagligdagen. Med udgangspunkt heri sættes der mål 

for ADL, der arbejdes med såvel i skoletiden som i fritiden. Det kortsigtede mål er, at eleverne mestre 

morgenrutinerne og har stor mødestabilitet. Det langsigtede mål er, at eleverne rustes til at kunne mestre 

dagligdagsopgaver i eget hjem lige fra madlavning til rengøring mv. 

Seksualundervisning

De unge får undervisning i seksualitet, køn, krop, rettigheder og grænser. Temaerne bliver også inddraget 

som tværgående temaer og forløb. Undervisningen tager bl.a. udgangspunkt i Sex og Samfunds ”Uge seks –

Særligt til dig”, som er udviklet specifikt til STU-uddannelsen. Det kortsigtede mål er, at eleverne får basal 

indsigt i grænser og køn. Det langsigtede mål er at eleverne får en indsigt i seksualitet, krop og rettigheder. 
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Undervisningsaktiviteter III
Samfundsfag og arbejdsmarkedsforhold

Eleverne lærer, hvad det vil sige at bo i vores demokratiske land, hvordan man navigerer i samfundet og 

bruger borgerservice mv. De bliver erhvervs- og brancheafklaret samt gennemgår deres metaprogrammer. 

Forløbet italesætter elevernes styrker, afstemmer ønsker og muligheder samt giver dem en forståelse af krav 

og forventninger på arbejdsmarkedet. De får konkret hjælp til at udarbejde CV’er, jobsøgning og hvordan man 

laver den gode jobsamtale. De får indsigt i rettigheder og pligter i fritidsjob, og støttet i at finde et fritidsjob. 

Undervisningen danner også grundlaget for at matche dem i virksomhedspraktik, jf. deres værkstedslinje. På 

kort sigt er målsætningen, at eleverne lærer om vores samfund og bliver afklaret i forhold til fremtidigt arbejde. 

På lang sigt er målet. at eleverne får et fritidsjob og/eller praktik indenfor deres ønskede branche/ erhverv og 

lærer om pligt og rettigheder i Danmark. 

Mestrings- og metakognitivt forløb

Eleverne lærer nye tankestrategier og opøver mental styrke og handlekraft. Der undervises i forskellige 

mestringsstrategier ud fra de udfordringer, de unge har lige nu. De lærer at handle uden nødvendigvis at 

føle sig motivereret f.eks. strategier til at komme ud af sengen om morgenen eller træne, selv om de ikke 

har lysten dertil På kort sigt får borgerne indsigt i konkrete metoder til at håndtere deres udfordringer. På 

lang sigt er målet, at eleverne lærer, hvordan de mestre eget liv og får en bedre livskvalitet. Temaer 

inkluderer: 

• Diagnoseforståelse

• Stress og sårbarhed

• Smertehåndtering

• Værdier og overbevisninger

• Motivationelle faktorer



Alle unge tilknyttes en fast koordinerende kontaktperson, som 

følger den unge gennem hele forløbet. Der er mulighed for såvel 

gruppe som individuelle samtaler. Fokus er netværk og hvordan 

vi kan styrke den unge til at tage duelige livsvalg. Vores 

kontaktpersoner er enten uddannede socialrådgivere eller 

mentorer/psykoterapeuter og den unge matches med relevant 

rollemodel. Kontaktpersonen støtter med:

✓ Respektfuld og kontinuerlig støtte

✓ Håndholdt indsats, hvor vi er tilgængelige og vedholdende i 

kontakten

✓ Kærligt insisterende på at motivere den unge til at turde udfordre 

sig selv til at tage nye udfordringer op, for derved at skabe 

personlig udvikling

✓ Balancering mellem at være guidende og støtte den unge til at 

tage ansvar for eget liv og handlinger

Fast kontaktperson
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Et aktivt, socialt og trygt liv
Vi arbejder aktivt med at udvikle elevernes sociale kompetencer og netværk igennem ekstra 
sociale aktiviteter både i undervisningen og udenfor. Det er derfor også et særligt fokuspunkt 
for os at skabe et trygt og aktivt ungemiljø, som også indebærer tilbud om sociale 
fællesskaber gennem forskellige fritidsaktiviteter - såvel på skolen som udenfor skolens 
område. Vi støtter den unge med at finde virksomhedspraktik, men også i at finde og 
fastholdelse i fritidsjob. 

Vi har fællesspisning til frokost hver dag for at understøtte stamholdenes sociale 
sammenhængskraft, udvikle de unges sociale kompetencer, sociale netværk og nedbryde 
isolation

Der afholdes fællesmøder for alle unge én gang månedligt. Her bliver der samlet input til 
konkrete undervisningsaktiviteter og linjefag. Det kan være forslag til, hvad det næste 
kvartals undervisningsaktiviteter/ linjefag skal indeholde. Det giver både deltagerne en 
tydelig indflydelse på egen undervisning, mere relevant undervisning, såvel som social 
dannelse og kompetencer til at kunne deltage i større fora/grupper

Vi arbejder med de unges livskvalitet samt sociale- og beskæftigelsesrettede kompetencer. 
Alle aktiviteter, undervisning og værksteder er ikke tilrettelagt i ”aflukkede rum” men tager 
hensyn til og involverer aktivt samfundet, de unge i mindre eller større grad cirkulerer rundt 
om. Lavpraktisk betyder det, at eleverne tager på en god gammeldags bustur ned til den 
lokale fodboldklub, som en del af undervisningen i ”Idræt og motion” og på den måde, på 
kortere sigt udfordres til, under trygge rammer, at navigere i det offentlige transportsystem, 
hilse på fremmede, takt og tone når man spiller fodbold med et fremmed hold og personlig 
hygiejne, inden man skal køre med det offentlige igen. 10
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KeepGoings metode
I vores almene pædagogiske praksis i hverdagen har vi fokus på en kultur i huset, 
der handler om en gensidig forpligtende anerkendelse af hinanden. 

Uanset hvilken social kontekst, der fokuseres på, er forventningen, at alle skal 
have mulighed for aktiv deltagelse, og at alle er forpligtet til at yde deres bedste 
og tage ansvar for egen og andres trivsel og læring. 

Vi tilskynder, at alle agerer altruistisk for at styrke læring, trivsel, livsglæde og 
helbred. I at hjælpe andre bliver de unge bevidste om hinanden, får dannet 
relationer, bliver hurtigere accepteret i fællesskabet, føler tryghed på stedet og i 
fællesskabet, som alle fremmer et bedre fundament for læring.   

Vores læringsstil er bygget op, så ”det gode eksempel” står centralt. På klassisk 
vis kan det f.eks. være læreren, der fremstår som det gode eksempel, men vi 
tilstræber at bringe de unge i spil selv som gode rollemodeller med fokus på, 
hvad de er bedst til. 

Vores læringsmiljø anerkender de unge, som dets mest betydningsfulde deltagere 
ved, at alle rummer ressourcer og kompetencer, der kan bruges på 
arbejdsmarkedet såvel i fællesskabet. Vi er alle forpligtet på, at hverdagen giver 
mening og på, at gøre den usynlige læring synlig.

Vi er hele tiden opmærksom på elevernes individuelle forskelle imellem og 
inddrager deres allerede tilegnede viden i tilrettelæggelsen af læreprocesserne.



KeepGoing er dannet på baggrund af mange års erfaring inden for 

coaching af borgere mod arbejdsmarkedet, coaching i øget selvværd, 

tro på egen formåen, motivation for selvforsørgelse og opstart af 

uddannelsesforløb mv. 

KeepGoing er en socialøkonomisk virksomhed, der arbejder

med og for sårbare borgere. Vi har en social mission og geninvesterer 

med henblik på at skabe bedre vilkår for målgruppen. 

Alle KeepGoings medarbejdere er veluddannede og har en bred 

erhvervs- og uddannelsesmæssig baggrund. Medarbejderne i vores 

værksteder har en stærk faglighed, både for at give deltagerne en stærk 

faglig opkvalificering såvel som realistisk indblik i de pågældende 

jobfunktioner og brancher. 

KeepGoing
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Skaber værdi for sårbare unge
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KeepGoings resultater

13

✓ 98 % af deltagerne var meget tilfredse eller tilfredse med udbyttet 
ved den seneste tilfredshedsmåling

✓ Hurtige, relevante & effektive indsatser allerede 1-2 dage efter 
visitering!

✓ Vi dokumenterer de mindre milepæle for deltagerne, såvel som 
forløbets effekt som helhed via vores særligt udviklede 
progressionsværktøj



Et billede siger mere end tusind ord….

14



Vi takker for interessen og ser frem til et rigtig godt samarbejde.

KeepGoings Team

Kontakt

Projekt- og Udviklingschef 

Mattias Munk-Petersen

mmp@keepgoing.dk

Mobil: 2328 2804

KeepGoing

Industrivej 3C, 1. sal

4000 Roskilde

CVR. NR.: 39174049

www.keepgoing.dk
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