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STU  

STU står for særligt tilrettelagt ungdomsud-
dannelse, som lovgivningsmæssigt tager 
udgangspunkt i tre centrale områder; Bo, 
Arbejde og Fritid. 

STU er et treårigt tilbud til unge, der ikke 
har mulighed for på nuværende tidspunkt at 
gennemføre anden ungdoms- eller voksen-
uddannelse.  

Man kan påbegynde den særligt tilrette-

lagte ungdomsuddannelse fra man har af-

sluttet folkeskolen og frem til det 25. år. 

STU Fredericia er er en absolut mobbe-fri 

skole, hvor vi omgås hinanden positivt og 

med respekt for de individuelle forskelle. 

 

ASF STU  

Vores force på ASF STU er, at kunne tilret-

telægge uddannelsens forløb og indhold in-

dividuelt, i samarbejde med den stude-

rende, således at vi tilgodeser alle unge 

med særlige problematikker / vanskelighe-

der. 

Vi arbejder med stor opmærksomhed på re-

lationer samt energiforvaltning og indsigt i 

egne forudsætninger og muligheder. 

 



 
Vi tager afsæt i den enkeltes autismekarak-

teristika – og arbejder med fokus på tydelig 

struktur, tryghed og meningsfuldhed, hvilket 

er med til at styrke den enkelte unges for-

måen og indsats. 

Vi tror på, at ressourcetænkning er med til 

at skabe en positiv grad af selvværd og 

selvstændighed – og dermed en robusthed 

til at tage ejerskab i eget liv 

Vi underviser de studerende hen mod Det 

gode liv. Formålet er, at de unge opnår og 

udvikler deres personlige, faglige og sociale 

kompetencer for at kunne deltage så aktivt 

og selvstændigt i samfundet som muligt. 

Uddannelsens indhold  

 

På ASF Fredericia arbejder vi med temaer, 

som vi erfaringsmæssigt ved bliver realisti-

ske omdrejningspunkter i både ungdoms- 

og voksen livet, indenfor områderne; 

 Bo- situation 

 Arbejde og praktik muligheder 

 Fritid og interesser 

Vi træner hverdagens mange elementer, alt 

fra indkøb og madlavning til hygiejne, ren-

gøring og økonomi. - ligesom vi arbejder 

med social træning, fritidsliv og lokalkend-

skab  

Faglighed der har relevans for den stude-

rendes beskæftigelse, uddannelse og dag-

ligdag vil også indgå i uddannelsen. 

 

 

 

Praktik implementeres i mindre eller større 

grad i den enkeltes STU-uddannelse. Prak-

tiksteder- og mængde afstemmes i forhold 

til den studerendes ønsker og behov, hvor 

den studerende får chancen for at afprøve 

forskellige muligheder - og måske ad den 

vej finde sin rette hylde.  

 

 

Det grundlæggende kendetegnende for 

STU-Fredericia er, at uddannelsen tager 

udgangspunkt i den enkelte studerendes 

behov, kvalifikationer, interesser og ønsker. 

På den måde skabes en uddannelse, der 

har størst mulig relevans for den enkelte 

studerende. 
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