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VELKOMMEN TIL 
CSU HOLBÆK

Uddannelsen består af
• En almen del, der indeholder fag om samfundsforhold, husholdning, økonomi og det at klare sig selv
• En specifikt målrettet del, der med udgangspunkt i interesser og evner indeholder undervisning i arbejds-

markedsforhold og træning i beskæftigelsesmæssige færdigheder
• Praktikophold i virksomheder og institutioner, der skal give den unge erfaring med arbejdsforhold og samarbejde 

på en arbejdsplads

CSU Holbæks særlige tilrettelagte ungdomsuddannelse er en stor STU-institution, som rummer en bred målgruppe.
CSU Holbæks STU har til huse på Holbæks tidligere lærerseminarium, som er en relativ stor matrikel, med flere 
forskellige afdelinger.

Målgruppe
• Unge med autismediagnose
• Unge med ADHD-diagnose
• Unge med andre psykiske diagnoser

Alle elever har en kontaktperson, som følger dem undervejs i deres STU-forløb på CSU Holbæk. Alle forløb er  
individuelt tilrettelagte - men alle elever tilknyttes en fast klasse, så man hver dag møder ind i et trygt og velkendt 
miljø. Undervisningen foregår klassevis og på mindre hold (valghold). Der er altid fokus på at personalet er  
veluddannet, har en specialiseret viden og mange forskellige faglige kompetencer.

Optagelse og pladser
Der er løbende optag. Pt. har vi 130 elever, - men vi har altid plads til flere elever.

STU´ens speciale
Fællesskab, dannelse, ungdomsliv, læring, udvikling, medborgerskab og selvstændighed er nogle af nøgleordene for 
STU´en på CSU Holbæk. På CSU Holbæk er det forpligtende fællesskab en væsentlig del af STU´en. Vi har mange 
sociale arrangementer; fester, studierejser, koncerter, cafe-eftermiddage, festival mv. Vi har et rigt ungemiljø og der 
er gode muligheder for relationsdannelse undervejs i STU-forløbet.

Vi har også et aktivt elevråd.

Hvad kendetegner tilbuddet?
Vi tilbyder en bred palet af fag: Ridning, svømning, fitness, idræt, medborgerskab, samfundsfag, historie, dansk, 
matematik, engelsk, tysk, billedkunst, musik, it, E-sport, værksted, køkken, livsmestring og mange andre spændende 
fag. Vores fagvifte udvides jævnligt.

Vi har også et særligt fokus på beskæftigelsesmuligheder og samarbejder med mange forskellige virksomheder i 
forhold til afklaring og beskæftigelse. Vi samarbejder bl.a. med børnehaver, dagligvarebutikker, planteskoler, land-
brug, bryggeri mv.

Omgivelser
Vi er så heldige at vores STU foldes ud midt i en spændende og helt unik bygning. Der er tale om en særlig arkitektur, 
som er meget markant, skulpturel og ofte bliver benyttet både til musikvideoer, fotooptagelser, Netflix-serier mv. 
Bygningen tiltrækker meget opmærksomhed - og eleverne har mulighed for at følge med i den store interesse for 
denne specielle matrikel.

Vi har desuden en café på CSU Holbæk, hvor eleverne har mulighed for at købe sund og lækker mad hver dag. 
Her tilbydes der både salater, sandwich og dagens ret.

Formål
Det er vores mål at sikre, at alle unge der går på CSU Holbæk opnår en optimal udvikling af de personlige, sociale og 
faglige kompetencer i løbet af de tre STU-år. Formålet er at skabe et rigtig godt fundament for et så selvstændigt og 
aktivt voksenliv, som muligt. CSU Holbæks værdier bygger på ligeværd, medmenneskelighed, anerkendelse, tryghed, 
nærvær, udvikling mv.

CSU Holbæk tilbyder STU til unge,  
der er målgruppevurderet til en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

• Unge med erhvervet hjerneskade
• Unge med multiple funktionsnedsættelser
• Med videre

Helle Brun Søgaard Granlien
Leder af STU,  sammen med Pernille 

Jeg har arbejdet med STU, siden STU-lovgivningen trådte i kraft i 
2007. 
Jeg har erfaring fra specialvejledningen (UU), myndighed (Københavns 
Kommune Børne & Ungeforvaltningen), jeg har arbejdet i 10 år på CSU 
Slagelse og jeg har siden 1.3. 2021 arbejdet på CSU Holbæk. 

Følgende grupper refererer til mig (Storteam 1): 
Køkken, Have, håndværk og værksted, Adventure, Musik/Medie, 
Livsmestring, Kunst, Studiegruppen & It-klassen. 

Vil I gerne i kontakt med mig, kan i træffe mig på mail: helg@holb.dk 
eller tlf: 72369253

Pernille Brønsgaard Nikolaisen
Leder af STU,  sammen med Helle 

Jeg har været ansat på CSU siden 2003, hvor jeg de sidste otte år 
været en del af ledelsen.

Udover at være leder af STU’en sammen med Helle Granlien, er jeg 
også leder af eftermiddagsklubben, samværstilbuddet §104 samt 
ungdomskollegiet Studiegården. 

Følgende grupper refererer til mig (Storteam 2): 
AKS, STU S, STU A, STU K, Multi, 104, samt Studiegården. 

Vil I gerne i kontakt med mig, kan i træffe mig på mail: pbnik@holb.dk 
eller tlf. 72362008
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Mie Nymand
Erhvervsvejleder

Minym@holb.dk / 72 36 83 71

Karina Hedegaard Christensen
Erhvervsvejleder

Karch@holb.dk / 72 36 25 77

Vi byder dig velkommen på CSU Holbæk
Velkommen til Seminarieparken 2, når I ankommer til skolen, skal I gå op igennem alléen op 

til hovedindgangen der ligger på din højre hånd. Her vil du blive modtaget af enten Karina  
eller Mie der står klar til en rundvisning og en fortælling om CSU Holbæk

Hvis en ung har et ønske om at blive elev på CSU Holbæk, - skal man først kontakte sin uddannelsesvejleder.
Efterfølgende vil uddannelsesvejledningen kontakte CSU Holbæk med henblik på rundvisning og efterfølgende 
praktik. Her er det Karina og Mie der vil byde dig velkommen. 
En rundvisning på CSU Holbæk, kan give et indblik i skolens fysiske rammer, samt en beskrivelse af  
hverdagen, undervisningen og en dialog om hvad man som elev, kan forvente af tilbuddet. 
En praktik på CSU Holbæk giver mulighed for er reelt indblik i hverdagen, samt en fornemmelse af hvilke 
klasse, der kunne være potentiel for den ung, der er i praktik. Sommetider ønskes der praktik i flere klasser, 
hvilket også er en mulighed. Alt dette med håb om, at finde et perfekte match for alle.
Forud for praktikken vil vejlederne Karina eller Mie fremsende et skema, samt et velkomstbrev - så den unge 
er forberedt på praktikken

VIL DU BESØGE OS?
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PRÆSENTATION AF 

KLASSERNE

Henvender sig til unge som profiterer af fællesskabet og fokus på relationsdannelse.

Henvender sig til unge som trives i en mindre klasse, med fokus både på struktur og gruppedynamik.

Henvender sig til unge, som har brug for et roligt og trygt miljø med struktur og faste rammer.

Henvender sig til unge, der har behov for store individuelle hensyn både i forhold til det fysiske og pædagogiske miljø.

Henvender sig til unge der gerne vil arbejde med kunst og kunstneriske processer; Maleri, tegning, grafik, animation, skulptur, 
keramik mv.

Henvender sig til der har brug for en struktureret hverdag og som føler det overvældende at være i sociale sammenhænge og 
foretrækker at have en forudsigelig skoledag. Det kan være unge som har haft skolevægring, unge med en autismediagnose mv.

AKS

STU S

STU K

MULTI

KUNST

STU A

STUDIEGRUPPEN

Henvender sig til unge, der gerne vil arbejde med håndværk og have, både inde og ude.

Henvender sig til unge der gerne vil spille musik eller arbejde med medier (det kan være video, podcast, plakater, reklamer mv.)

Henvender sig til unge der gerne vil arbejde med at styrke personlige og sociale kompetencer.

Henvender sig til unge der gerne vil arbejde med kost, tilberede måltider, få kendskab til råvarer, produktion, sundhed mv.

Henvender sig til unge der holder af at være fysiske aktive, tage på ture og være både i et indendørs og udendørsmiljø.

Henvender sig til unge der har stir interesse for it.

HAVE, HÅNDVÆRK & VÆRKSTED

MUSIK/MEDIE

LIVSMESTRING

KØKKEN

ADVENTURE

IT

STU´en på CSU Holbæk er forankret i to afdelinger (Storteam 1 og Storteam 2), men som også har rigtig mange 
aktiviteter på tværs. Det fællesskabende på tværs af STU´en er med til at understøtte et godt og rigt ungdomsliv.

Vi har bl.a. fester, idrætsdage, årstidsarrangementer, dimission, elevråd mv.

Henvender sig til unge der ønsker at have fokus på det faglige, dansk, matematik, engelsk mv.

STORTEAM 1

STORTEAM 2
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ADVENTURE

Målgruppe 
Adventure-klassen er for elever, der gerne 
vil på ture ud af huset og afprøve fysiske- 
og psykiske grænser samtidig med at der 
arbejdes fagligt og projektorienteret.
Hverdagen i Adventure-klassen
Undervisningen i Adventure-klassen er med 
en fast struktur og forudsigelighed med 
dags- og ugeskema. Alle elever sidder ved 
deres eget bord og har deres egen skole-
computer. Desuden kan man ”trække” sig 
i bokse, hvis der er behov.  Der benyttes 
”Time timer”, så det visuelt vises, hvornår 
vi starter og slutter, både undervisningen 
og pauser. Der arbejdes med at finde 
elevens kompetencer og potentialer samt 
skabe gensidige forventninger. 
Det tilstræbes at komme på tur ca. 1 x 
månedligt og gerne noget, der er  
”anderledes”, hvor man mærker sig selv 
og sine grænser, f.eks. klatring, go-high, 
vandretur med overnatning i shelter,  
kajak, kampsport etc.
Undervisningen
Det faglige niveau spænder fra 3.- 10. 
klasse og der undervises hovedsageligt i 
dansk, matematik, samfundsfag og geografi 
- udover dette kommer der valgfag, som er 
på tværs af lignende klasser.
Der afsættes dage, hvor der spises fælles-
frokost, som er indkøbt og tilberedt af 
eleverne selv (ADL træning).
Eleverne arbejder individuelt eller i mindre 
grupper og der benyttes forskellige plat-
forme og hjælpemidler i undervisningen. 
Undervisningen tager udgangspunkt i 
elevens faglige standpunkt og motivation 
for læring.  
Der er forskellige temaer i løbet af 
skoleåret, såsom samfundsfaglige emner, 
personlig og social udvikling, erhvervsfa-
glige oplæg, ADL/Bo-undervisning mv.
Yderligere samarbejdes der med VUC, hvor 
eleverne efter vurdering har mulighed for 
at tage afgangsprøver - Det er IKKE muligt 
at aflægge prøve på CSU. 

Ungdomsliv
I løbet af skoleåret tilbydes der eks-
kursioner, der underbygger undervisningen 
i klassen samt en årlig studietur. 
Igennem hele skoleåret, er der forskellige 
fællesarrangementer med andre klasser på 
CSU. Herunder blandt andet motionsdag, 
aktivitetsdag, gallafest, julearrangementer, 
dimissionsfest og sommerfest.
Der arbejdes med at udbygge den unges 
netværk, både inden- og udenfor klassen, 
og der vil til alle arrangementer forsøges 
at lave tiltag, så den unge kan deltage i en 
eller anden form. 

Praktik
Som en del af STU’en tilbydes der, i sam-
arbejde med eleven, erhvervspraktik. 
Disse forløb bliver varetaget i tæt sam-
arbejde med CSU’s erhvervsvejledere. 
Bo-praktik på Studiegården er også en 
mulighed, hvis den unge er nysgerrig på at 
flytte hjemmefra.
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HAVE, HÅNDVÆRK  
& VÆRKSTED

Målgruppe
Klassen henvender sig til unge, der godt 
kan lide at arbejde med håndværk og have.
Det kan være unge med generelle ind-
læringsvanskeligheder, fagspecifikke  
vanskeligheder og konkrete diagnoser 
såsom AHDH, autisme mv.
Der arbejdes med en praktisk tilgang til 
læring og dannelse
En hverdag på Værkstedet
Skolehverdagen i Værkstedsklassen: hver 
morgen mødes vi i klasselokalet, her er der 
mulighed for at arbejde med bog-faglig 
undervisning i dansk, matematik samt 
orientering i alment dannende emner, 
derudover er der mulighed for at deltage i 
styrketræning i skolens fitness-lokale.
Efterfølgende arbejdes der på værkst-
edet med fokus på håndværksprocesser, 
engagement i arbejdet, det at kunne 
samarbejde og være i fællesskabet i en 
arbejdssammenhæng. 

Undervisningen
Det faglige niveau er tilpasset den enkelte 
elev.
Eleverne arbejder individuelt eller i mindre 
grupper. Undervisningen tager udgangs-
punkt i elevens faglige og praktiske  
standpunkt samt motivation for læring.
Der søges en sammenkædning mellem det 
faglige og det praktiske arbejde gennem 
ide, planlægning og udførelse.
I Værkstedsklassen planlægger vi  
individuelle praktikforløb igennem året. 
Disse forløb bliver varetaget i tæt  
samarbejde med CSU Holbæks  
erhvervsvejledere.
Halvdelen af skematimerne forgår i  
Værkstedsklassen. Øvrige timer foregår 
på diverse valghold sammen med elever 
og lærere fra de øvrige ungdomsklasser. 
Her tilbydes en bred vifte af fag – faglige, 
praktiske, kreative samt idræt og motion. 
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IT
Målgruppe 
IT-klassen er for unge med udpræget interesse inden for IT, samtidig med, at de har særlige behov. 
Det kan være unge med autisme spektrum forstyrrelser, ADHD, angst m.v. Unge som ofte er i klemme i det etablerede
uddannelsessystem eller unge som ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse uden støtte.
Fælles for klassens unge er, at de udover deres IT-interesse, har behov for små læringsrum, forudsigelighed, ro
og struktur i skoledagen, samt behov for meget konkret indlæring og social træning. Hver elev har en kontaktlærer i 
klassen, som altid er klar til at hjælpe og vejlede.
Hvem er vi og hvad laver vi?
Undervisningen foregår i et trygt og struktureret læringsmiljø,
hvor der er fokus på diverse IT-opgaver og elevens interesser, ressourcer og potentialer. 
Alle skoledagene starter med et fælles morgenmøde, hvor eleverne selv er med til at vælge, om de vil arbejde individuelt 
med egne projekter eller være med til at løse diverse supportopgaver der kan løses både på skolen og ude af huset. 
IT-klassen er et hold, hvor de unge kan fordybe sig i et bredt udvalg af IT, samtidig med at de kan sætte fokus på netop
det, som har deres interesse. De unge vil samtidig blive introduceret for nyheder indenfor teknologiens verden og er 
selvfølgelig altid velkomne til at byde ind med temaer, som har fanget deres interesse.
Vi roder blandt andet med
Software:
• Operativsystemer, programmering (Lego Mindstorm, Raspberry Pod, gamedesign), almen softwarekendskab, apps, 

læringsspil samt billedelyd- og videoredigeringsværktøjer
Hardware: 
• PC-komponenter, 3D print, tablets/smartphones, VR, robotter, netværksopsætning og konfiguration.
Drift:  
• IT-support, vedligeholdelse, fejlsøgning, opdateringer og sikkerhedssystemer.
Medier: 
• Net-etik, plakater, foldere, hjemmeside, blogs
Vi tilbyder også undervisning i de klassiske skolefag – specielt dansk, matematik og engelsk - til de elever, der ønsker 
at supplere deres undervisning med dette. I samarbejde med vores erhvervsvejledere er det også muligt at komme i 
relevant erhvervspraktik.
Samarbejde
Vi forsøger såvidt muligt at lave så virkelige opgaver som muligt, som gør den unge klar til det fremtidige arbejdsliv, 
som eksempelvis kunne være IT-relevante opgaver. Derfor samarbejder vi med forskellige aktører i kommunen, hvor vi 
står for reparationer, installering og organisering af arbejdspladser og lignende opgaver. Det samme gør sig gældende 
med private virksomheder, hvor man også kan komme i korte og/eller længerevarende praktikforløb.
Ungdomsliv
I løbet af skoleåret tilbydes der ekskursioner, der understøtter undervisningen og det sociale liv i klassen. En gang om 
ugen spises fællesfrokost, som bliver indkøbt og tilberedt af eleverne selv. I vores gaming-lokale arrangerer klassen 
jævnligt samspil i forskellige PC-spil.
I løbet af hele skoleåret er der forskellige fællesarrangementer med andre klasser på CSU Holbæk. Herunder introture, 
fællesspisning, fester, julearrangementer og sommerfest.
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Målgruppe 
Kunstklassen henvender sig til unge som har en interesse i at lære forskellige 
kunstneriske udtryk at kende.
Kunstklassen er et samarbejde mellem CSU & Holbæk Kulturskoles Billedskole.
Klassens målgruppe kan være unge med angst, skolevægring, psykiske lidelser, 
autisme mv.
Gruppen har fokus på, at de unge opnår lyst til at komme i skole. Det kan være 
svært at komme ud blandt andre, men i Kunst er der støtte og fleksibilitet til, at 
man kan udvikle sig i sit eget tempo.
Hverdagen i undervisningen er opbygget således, at der er:
• Ro, struktur og forudsigelighed
• Rummeligt og plads den enkelte
• Individuelle tiltag
• Personlig støtte og hjælp
Undervisningen
Undervisningen er centreret omkring det kunstneriske felt og det at udtrykke sig 
igennem billeder. 
Der vil være mulighed for at arbejde med maleri, skulptur, keramik, grafik,  
klassisk tegning, animation, tegneprogrammer, filtning, smykker, fotografi mv.
For at styrke den personlige og sociale udvikling har vi så vidt muligt en mån-
edlig oplevelse ud over det normale skema. Det kan være klassens Halloween-
aften, en biograftur, en hyggeaften, en Københavnertur, en juletur/sommertur. 
Alt planlægges på demokratisk vis i klassen.
Fagligt er der mulighed for at arbejde med dansk, engelsk, matematik på det 
aktuelle niveau. Der undervises hovedsageligt individuelt med udgangspunkt i 
elevernes faglige kompetencer. Vi arbejder fælles med en aktuel nyhedsartikel.
Samtidig tilbydes der deltagelse i valgfag med de øvrige klasser, f.eks. e-sport, 
hobbyværksted, idræt, musik, madhold, brætspil.
I Kunst øver vi deltagelse i det større fællesskab i CSU-ungdom, bl.a. fester og 
motionsdag, men med hensyntagen til den enkeltes overskud og grænser.  
Samarbejde
Alle elever har en kontaktlærer, der i samarbejde med eleven udarbejder mål 
for skoleforløbet. Vi afholder jævnligt møder med alle relevante samarbejds-
partnere.
Samarbejdet er baseret på refleksion, rummelighed og medmenneskelig respekt 
og forudsætter, at eleven har en vilje til at samarbejde.
Vi har især fokus på støtte og vejledning for at opnå øget selvværd, hjælp til 
at være sammen med andre samt styrke sociale færdigheder gennem fælles 
aktiviter.
Ungdomsliv
Der arbejdes med at udbygge den unges netværk inden for klassen, og der vil 
til alle arrangementer forsøges at lave tiltag så de unge kan deltage i en eller 
anden form.

KUNST
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Målgruppe
Køkken-klassen består af unge som godt kan lide at være, og arbejde i køkkenet. 
Måske nogle også ser en fremtid for sig i et køkken ude i den store verden. De 
unge har mange forskellige udfordringer. 
Vi har et trygt og godt læringsmiljø, hvor der er plads og rummelighed.
Hvem er vi og hvad laver vi?
Hverdagen i Køkken-klassen.
Hver morgen kl. 09.00 mødes vi og dagens opgaver bliver gennemgået.
Eleverne arbejder individuelt eller i mindre grupper. Undervisningen tager sit 
udgangspunkt i at de unge lærer gennem praktisk arbejde.
• Vi bager til os selv og andre på skolen, laver mad - både koldt og varmt 

køkken
• Vi arbejder med køkkenhygiejne og rengøring
• Privatøkonomi
• Ungdomsliv
• Virksomhedsbesøg
• Førstehjælp
• Værtsskab/takt og tone
• Aktiv fritid
Vi forsøger at følge årstiderne, så vi bruger rå varene hvor de er bedst
Faglig undervisning/emneorienteret undervisning
Udover sin stamklasse, deltager eleven på forskellige valgfag. Der vil desuden 
være adskillige praktikforløb, som vil hjælpe eleven til en erhvervsafklaring.

KØKKEN
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LIVSMESTRING

Målgruppe
Livsmestring og Medborgerskab henvender 
sig til unge der gerne vil arbejde med at 
styrke personlige og sociale kompetencer, 
med fokus på robusthed, selvstændighed 
og handlekraftighed i eget liv. 
Undervisning
Undervisningen har en tematisk tilgang 
med en tæt kobling mellem praksis og 
teori. Der er fast struktur på dagene.  
Ugentligt er der ture ud af huset. 
I undervisningen arbejdes blandt andet 
med: 
• Selvværd, selvtillid og selvforståelse
• Selvbestemmelse, medbestemmelse og 

medborgerskab
• Relationer, netværk, fritids- og  

foreningsliv
• Sundhed og motion
• Demokrati og deltagelse
• Kommunikation og samarbejde
• Arbejdsmarkedskendskab og  

erhvervsafklaring
• At flytte hjemmefra
• At færdes i det offentlige rum
Derudover er der mulighed for at  
arbejde med forskellige skolefag som 
dansk, matematik, engelsk, samfundsfag og 
historie.
Valgfag: I løbet af ugen er der mulighed for 
at deltage i valgfag som værksted, mad-
lavning, krea, engelsk, tysk, musik, e-sport 
og forskellige former for idræt. 
Der tilrettelægges interne og eksterne 
praktikforløb og kurser.

Samarbejde
Der tilrettelægges aktiviteter og forløb i  
samarbejde med foreninger og virksom-
heder i lokalsamfundet for blandt andet 
at højne de unges mulighed for at indgå i 
meningsfulde fællesskaber med andre samt 
deltage aktivt i samfundet.
Alle elever har en kontaktlærer, der i 
samarbejde med eleven udarbejder mål for 
skoleforløbet. Der afholdes regelmæssige 
udviklingssamtaler.
Ungdomsliv
Der arbejdes med at udbygge de unges 
netværk og sociale erfaringer både inden 
og uden for klassen og skolen med hensyn-
tagen til den enkeltes grænser og overskud.
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MUSIK/MEDIE

Målgruppe
Musik/medie-klassen er for unge med 
særlige behov og en udpræget interesse for 
musik og/eller medie.
Det kan være unge med autisme spektrum 
forstyrrelser, ADHD, angst m.m. Unge som 
ofte er i klemme i det etablerede uddan-
nelsessystem eller unge, som ikke kan 
gennemføre en ordinær ungdoms- 
uddannelse uden støtte.
Kendetegnet for de unge er, at de udover 
deres interesse for musik og/ eller medier, 
har behov for små læringsrum, forud- 
sigelighed, ro og struktur i skoledagen, 
samt behov for meget konkret indlæring 
og social træning.
Hverdagen i klassen
Undervisningen foregår i et trygt og struk-
tureret læringsmiljø med udgangspunkt 
i elevens valg af instrument og elevens 
interesser, ressourcer og potentialer. Hver 
elev får tilknyttet en kontaktlærer.
Eleverne arbejder både individuelt med 
egne projekter, men ind- går også i et 
team, der i fællesskab f.eks. laver musik-
numre, musikvideoer, optræder ved 
forskellige arrangementer, producerer 
reklamer, løser kreative opgaver og lign.

I Musik/medie-klassen vil du blive præsen-
teret for et bredt ud- valg af opgaver, der 
løses med en kreativ tilgang og med god tid 
til fordybelse.
Undervisningen
Som udgangspunkt vælger eleven fra 
starten, om man vil arbejde med musik 
eller medie. Dermed ikke sagt, at man ikke 
kan arbejde med begge dele, men man skal 
vælge retning.
Musik
Eleven vælger et hovedinstrument, som 
undervisningen vil tage udgangspunkt i. Der 
undervises i nodelære, teori og en smule 
hørelære. Derudover vil der blive undervist i 
sammenspil i et eller flere orkestre.
Medie
Undervisningen tager udgangspunkt i 
produktion af medier. Det kunne være 
video, podcast, reklamer, plakater, foldere 
og lign.. Undervisningen kommer derfor 
til at handle en stor del om softwaren, der 
bruges til at fremstille dette, samt det 
tekniske udstyr såsom kameraer,  
mikrofoner osv.

Ungdomsliv og samarbejde
I løbet af skoleåret tilbydes der ekskursioner, der underbygger undervisningen i klassen. 
En gang om ugen spises fællesfrokost, som er indkøbt og tilberedt af eleverne selv.
Vi tilbyder også undervisning i de klassiske skolefag – specielt dansk, matematik og engelsk - til 
de elever, der ønsker dette.
I samarbejde med vores studievejledere vil det også være muligt at komme i relevant erhvervs-
praktik.
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STUDIEGRUPPEN

Målgruppe
Studiegruppen henvender sig til unge  
mellem 16 og 24 år, der gerne vil videre 
med deres skolegang.
Måske har den unge ikke været i skole i 
nogle år, og har derfor brug for en rolig  
periode til at genopfriske personlige, 
sociale og faglige kompetencer.
Eleverne har typisk diagnoser indenfor  
autismespektret eller psykiske/ 
psykiatriske problemstillinger.
Hverdagen i Studiegruppen
Er bygget op omkring undervisning i 
fagene: dansk, matematik, engelsk, sam-
fundsfag, geografi og forskellige emner.
Der er mulighed for at vælge valgfag sidst 
på dagen.
Der undervises både individuelt og fælles 
med udgangspunkt i elevens kompetencer.
eftermiddagen, der også følger til taxa eller 
klub.

Vi tilbyder:
• Ro, struktur og forudsigelighed i  

hverdagen
• Mulighed for at følge enkeltfag på 

VUC/10.kl.centeret
• Mulighed for erhvervspraktik
• Personlig støtte og hjælp
Samarbejde
Alle elever har en kontaktlærer, der sammen 
med eleven udarbejder mål for skoleforløbet.
Samarbejdet er baseret på refleksion, 
rummelighed og medmenneskelig respekt 
og forudsætter, at eleven har en vilje til at 
samarbejde.
Der er især fokus på at opnå øget selværd, 
hjælp til at være sammen med andre samt 
styrke sociale færdigheder igennem fagligt 
samarbejde.
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AKS

Målgruppe 
Fælleskabet er det bærende for denne 
gruppe og der er et særligt fokus på  
relationsdannelse. 
Gruppen henvender sig til unge med  
generelle indlæringsvanskeligheder. 
Eleverne i AKS kan have sprog-/tale 
vanskeligheder, være udfordret i begrebs-
forståelse, koncentrationsevne og have 
funktionsnedsættelse ift. motorik, sansning 
etc. 
Skolefag
Undervisningen tager udgangspunkt i den 
enkelte elevs ønsker og potentialer. Alle 
elever tilknyttes en kontaktlærer/ 
pædagog. Personalet omkring klassen 
består af lærere, pædagoger, medhjælpere 
og studerende. Der arbejdes ud fra en an-
erkendende tilgang med vægt på relations- 
og identitetsdannelse samt socialt samspil. 
Vi arbejder som udgangspunkt med krav 
”nedefra og op”. Vi arbejder aktivt på at 
skabe samt bevare den gode stemning i 
klassen. I løbet af ugen er der mulighed for 
at deltage i forskellige fag og aktiviteter, 
såsom dansk, samfundsfag, matematik, 
musik, wellness og kommunikation,  

værksted, kreativitet, udeliv, idræt/fysisk 
træning, svømning og ridning. Individuelt 
skema skræddersys i dialog med den 
enkelte elev. 
Kommunikation
Der arbejdes på at skabe en rar og tryg 
kultur. Kommunikation er en naturlig del af 
dynamikken i klassen. Eleverne støttes til 
at opnå meningsskabende kommunikation. 
Kommunikationen i klassen kan  
understøttes af Tegn Til Tale, billeder, 
IT kropssprog samt kommunikations-
hjælpemidler ved individuelt behov.
ADL (Almen Daglig Livsførelse)
AKS tilbyder træning i bla. madlavning, 
indkøb, tøjvask, hygiejne, transport/trafik-
træning samt at begå sig i det offentlige 
rum. Der arbejdes med udvikling af sociale 
færdigheder.
Anderledes dage
I AKS har vi desuden “Anderledes dage”. 
Det er projekter med tid til fordybelse 
i emner som f.eks.; ”kost og motion”, 
”personlig udvikling”, ”sociale medier/
mobiltlf”, ”Hvilke muligheder er der efter 
endt STU”?.
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MULTI

Målgruppe
Multigruppen henvender sig til elever, der 
har behov for store individuelle hensyn i 
forhold til det pædagogiske og det fysiske 
miljø.
Hver elev har en kontakt lærer og en  
kontaktpædagog, der følger den unge i 
deres STU forløb.
En hverdag i Multi
I multigruppen har hver elev deres egen 
hverdag, da der er mange individuelle hen-
syn. Hver elev har deres eget skoleskema, 
som er meget detaljeret. Eleverne bliver 
hentet ved taxa og den første lektion er 
altid den samme, da dette giver ro og 
forudsigelighed til resten af dagen.
Eleverne har et personale om formiddagen 
og et andet personale fra gruppen om 
eftermiddagen, der også følger til taxa eller 
klub.

Ungdomsliv  og samarbejde
Skolen vægter, at eleverne efter ønske og behov får mulighed for at deltage i ungdomslivet på 
skolen. Dette kan være besøg i skolens cafe, valgfag, idrætsdage, skolefest m.m.
Arbejdet med eleverne sker i tæt samarbejde med forældre, bosted og an- dre samarbejds- 
partnere. Ved vores fællesmøder drøfter vi elevernes fremtid både i og efter ungdomsuddannelsen.
Praktik
Det kendte personale er med den unge i praktik, når eleven skal videre fra deres STU til aktivitets-
sted. Dette foregår også i et tæt samarbejde, hvor personale fra aktivitet stedet også indgår.

Indhold i undervisningen
Undervisningen i gruppen bidrager til at 
styrke eleverne kommunikationsmæssigt 
bl.a. gennem totalkommunikation, Tegn til 
Tale, billedkommunikation og talemaskiner. 
Der tages altid udgangspunkt i den  
kommunikation eleven allerede har og 
videreudbygger denne.
Mange af vore elever har motoriske  
vanskeligheder. Vi vægter derfor, at alle 
elever dagligt bruger kroppen samtidig 
med, at de styrkes kognitivt. Vi tilbyder 
dagligt den enkelte elev gåture (evt. med 
hjælpemiddel), motion i træningssal, cykel-
ture, svømning, ridning, wellness m.m.
 
ADL træning indgår dagligt ved at elever er 
med i de daglige gøremål.
Dette kan støttes af billeder og/ eller 
hjælpemidler således, at alle elever får 
mulighed for at deltage uanset handi-
cap. Undervisningen foregår i klassen og 
nærmiljøet.
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Målgruppe
STU A henvender sig til unge, som kan føle det overvældende at være i sociale 
sammenhænge og foretrækker at have en forudsigelig skoledag.
Måske har den unges tidligere skolegang været forbundet med følsomme 
minder, og måske har den unge brug for at forbinde skole med noget  
motiverende eksempelvis en særinteresse f.eks. Gaming, LEGO, madlavning, 
musik, natur, sport, værksted, historiske nedslag, puslespil mv. 
Er den unge motiveret for skolefag, kan disse være aldersvarende i niveau, og 
hvis den unge har en særinteresse, som den unge gerne vil bruge tid på og gå i 
dybden med, kan dette også kobles sammen med givne skolefag. 
Mange af vores unge profiterer af en struktureret skoledag. Derfor støtter vi de 
unge i at opretholde denne struktur. 
Mange unge i STU A har, eller har haft, skoleværing og er diagnosticeret inden-
for autismespekteret, opmærksomhedsforstyrrelser, kravundgående adfærd, 
angst og sensitivitet, og som profiterer af en anerkendende og mentaliserende 
pædagogisk tilgang. 
Hvem er vi og hvad laver vi?
STU A har fokus på elevens dagsform og dagens mentale overskud. Vi er derfor 
altid omstillingsparate, men har som udgangspunkt fokus på forudsigelighed og 
struktur. I STU A er der mulighed for at have eget rum, enten til undervisning 
eller blot til at afholde pauser. 
Hverdagen i undervisningen er opbygget således, at der er:
• Ro, struktur og forudsigelighed
• Individuelle tiltag
• Faglige og praktiske forløb
I STU A ydes støtte og fleksibilitet således, at elever kan udvikle sig i eget 
tempo. Undervisningen er derfor bygget op om den unges faglige, personlige og 
sociale udvikling. 
Aktiviteter på CSU
Eleverne tilbydes desuden at kunne deltage i valgfag med skolens øvrige klasser, 
f.eks. E-sport, IT-light, hobbyværksted, idræt, musik, madhold, ridning, svømning, 
brætspil, LEGO. (Ovenstående valgfag udbydes også som enkeltfag)
Der er desuden tilbud om at deltage i det større ungdomsfællesskab på CSU-
Holbæk. Sådanne arrangementer kan være fester, motionsdag, ekskursioner, 
fælles ture - med hensyntagen til individuelle behov. 

Samarbejde
Alle elever har en kontaktpædagog samt kontaktlærer, der i samarbejde med 
eleven udarbejder mål for skoleforløbet. Skolen afholder to gange årligt elev-
evalueringsmøder, men der også mulighed for at mødes oftere efter behov.
Samarbejdet er baseret på refleksion, rummelighed og medmenneskelig respekt 
og forudsætter elevens vilje til at samarbejde.

STU A
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STU K

Målgruppe
STU K henvender sig til unge, som har brug 
for et roligt og trygt miljø med struktur og 
faste rammer. Det er elever som har brug 
støtte og guidning i de fleste daglige  
aktiviteter. Det kan være elever, som har 
sprog/talevanskeligheder, funktions- 
nedsættelser i forhold til motorik og sans-
ning, udviklingshæmning samt generelle og 
specifikke indlæringsvanskeligheder.
Undervisningen tager udgangspunkt i en 
individuel forløbsplan, hvor målene jævn-
ligt justeres.
Undervisningen foregår både individuelt 
og i små grupper. En stor del af undervis-
ningen vil være en forberedelse på voksen-
livet, hvor vi igennem temaer og praktiske 
opgaver vil arbejde ud fra temaer med 
overskrifterne ”Bo, Arbejde, Fritid og 
samfund”.
Eleverne trænes i at blive så selvhjulpne 
som muligt. Derfor består en del af  
undervisningen af indkøb, små guidede 
forløb i madlavning, rengøring, oprydning 
mm. ADL (almindelig dagligdags læring)
Der tilbydes samtidig vedligehold af de 
skolefærdigheder, som eleverne  
allerede har fra tidligere skole f.eks dansk, 
matematik, engelsk o.lign.

Kommunikation
En stor og vigtig del af undervisningen i 
klassen er at give eleverne de bedste forud-
sætninger for at klare sig kommunikativt. 
Dette for at sikre sig at de får mulighed for 
at kunne ytre sig og få mest mulig  
indflydelse på eget liv.
Til dette anvender vi tegn til tale, billed-
kommunikation, og forskellige teknologiske 
hjælpemidler f.eks i form af tablets og 
mobiltelefoner.  Alt dette benyttes i hver-
dagssituationer således, at kommunikation 
er en fast del af den daglige læring i alle 
aktiviteter.

Social træning
Træning af de sociale færdigheder vægtes højt. Eleverne får igennem temaer og daglig  
undervisning mulighed for at udvikle de sociale kompetencer. Der vil igennem skoleåret også være 
fag og undervisning sammen med andre grupper eller hele ungdomsafdelingen.
Det vægtes, at eleverne efter ønske og behov får mulighed for at deltage i ungdomslivet på skolen. 
Igennem et skoleår vil der være skolefester, Sjællandsfestival, skolerejser, julearrangementer 
m.m.

Motion
Eleverne tilbydes som en fast del af under-
visningen svømning og ridning.
Derudover benyttes skolens eget fittnes-
rum, hvor der udarbejdes individuelle 
træningsprogrammer til hver enkelt elev.
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Målgruppe 
Tilbuddet henvender sig til unge med udviklingshæmning, herunder autismespektrums-
forstyrrelser – som kan trives i og udvikle sig i en mindre klasse med et struktureret  
klassemiljø.
Alle har generelle indlæringsvanskeligheder og undervisningen er så vidt muligt tilpasset den 
enkelte elevs ønsker og potentialer. Eleverne kan have udfordringer med tale-syn-hørelse 
samt funktionsnedsættelser ift. motorik og sansning.
Vi vejleder aktivt i kommunikationer og arbejder med at skabe en klassekultur med social 
gruppedynamik. Eleverne har en kontaktperson og teamet omkring klassen er tværfagligt.
ADL (Almindelig daglig levevis)
Ud fra den enkeltes udviklingspotentiale, arbejdes der med ADL opgaver, såsom: Mad- 
lavning (herunder indkøb), benytte vaske og opvaskemaskine, hygiejnetræning, rengøring, 
almen hjælpsomhed etc. Gruppen vægter også trafiktræning og at kunne begå sig i det  
offentlige rum, som f.eks. bibliotek og butikker.
Skema
Vi har fysiske skemaer med tydelig struktur og plan for dagen/ugen.
Hver elev har sit eget personlige skema som kan indeholde: Dansk, matematik, engelsk, 
temaundervisning, valgfag, nyheder, madlavning idræt/fysisk træning, naturskole, svømning 
og ridning. 
Eleverne tilbydes desuden at kunne deltage i valgfag med skolens øvrige klasser, f.eks. E-
sport, IT-light, hobbyværksted, idræt, musik, madhold, ridning, svømning, brætspil, LEGO mv.
Fordybelse
Vi arbejder med temaer såsom: ”Mit liv og min fremtid”, ”Venner/kærester”, ”Kost og  
motion”, ”Personlig og social udvikling”, ”Sociale medier og mobil”, ”Selvhjælps-apps på min 
mobil”. Eleverne vælger sig på et ugentligt valghold (sang, krea, lego eller wellness),  
der afholdes i samarbejde med 2 andre klasser.  

STU S
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Hvor er du i praktik? 
I Føtex Holbæk. Her er jeg både på lageret, pantafdelingen og i slagteren. 

Hvad er dine arbejdsopgaver?
Jeg fejer og tømmer pap på lageret. Pappet skal presses i en særlig maskine så det fylder mindre. 
Nogle gange presser jeg også plastic i en tilsvarende maskine. Jeg tømmer containere i 
pant-rummet og renser maskinerne. 
Hvis flaskeautomaten er midlertidigt i udu, går jeg ind og finder problemet og løser det. 
Jeg hjælper desuden slagteren med at pakke kødet (mørbrad) ind i plasticemballager.

Hvilken oplevelse har du af at være i praktik?
Det er dejligt at kunne være mere selvstændig i løsningen af opgaver, og at der ikke er en lærer 
som hele tiden kigger én over skulderen. Det er fint ikke at skulle sidde ned hele tiden. 
Man føler sig mere voksen fordi man er en del af samfundet og er på arbejdsmarkedet.

Hvad drømmer du om efter endt STU?
Mine planer er at blive selvforsørgende og få min egen lejlighed, og dermed et selvstændigt liv.

LUCA 
I  FØTEX
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Hvor er du i praktik? 
Jeg er i praktik hos Tier 1 MTG i Vipperød. 
Det er en butik der beskæftiger sig med forskellige kortspil, men mest af alt Magic cards. 

Hvad er dine arbejdsopgaver?
Jeg har nogle forskellige opgaver hos Tier 1. 
For det meste sidder jeg og laver ABC. Det er sortering og lagring af Magic cards, hvor jeg sætter 
dem i alfabetisk rækkefølge i de systemer vi har her hos Tier 1. Derudover er jeg også med til at 
modtage de pakker vi får i butikken, pakke dem ud og lægge ting på plads. 
En af de andre arbejdsopgaver jeg har er at være foto-ansvarlig ved events eller andre begiven-
heder. Her skal jeg tage billeder og bagefter lave opslag på forskellige sociale medie platforme 
- såsom Instagram og Twitter. 

Hvilken oplevelse har du af at være i praktik?
Det er fantastisk! 
Alle i Tier 1 MTG er søde og tager godt imod en. Samtidig føler jeg, at det er et sted, hvor der er 
plads til alle - et sted, hvor man kan være den person man er. Så jeg er rigtig glad for, at jeg er 
landet hos Tier 1 MTG og nu har været hér i fem måneder. 

Hvad drømmer du om efter endt STU?
Jeg håber på at jeg kan få en ansættelse hos Tier 1. Det vil være min store drøm. Hvis ikke det kan 
lade sig gøre, vil jeg uanset være glad for min tid her - da jeg er blevet klogere på mig selv og min 
tilgang til arbejde. 

PATRICIA
I TIER1 MTG
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Hvor er du i praktik? 
Jeg er i praktik hos Jyderup Præstegaard.
Det er en hyggelig gammel præstegård der er lavet om til café og blomsterhandel. 
Et skønt sted, hvor fuglene synger og humøret er højt. 

Hvad er dine arbejdsopgaver?
Jeg laver mad til gæsterne i caféen på Jyderup Præstegaard, hvor jeg primært står for at lave 
Pariserbøf, brunch, smørrebrød og salat. Her er jeg i køkkenet, hvor vi står og tilbereder de 
forskellige retter. Når maden er tilberedt og maden fint arrangeret på fade, tallerkener eller i 
skple, så serverer jeg også maden for gæsterne. Det er en sjov opgave, da man møder mange 
forskellige mennesker og man altid skal give den enkelte en god oplevelse.
Jyderup Præstegaard tilbyder også catering/mad ud af huset, hvor jeg også tilberder maden til 
dette. Af mere praktiske opgaver, ordner jeg vasketøj, folder pap og lignende.

Hvilken oplevelse har du af at være i praktik?
eg er så glad for at være i praktik!
Jeg kan godt lide at jeg kan mærke, at jeg har været på arbejde. Det at jeg er fysisk træt, når 
jeg kommer hjem. Samtidig kan jeg godt lide det arbejdsfællesskab man bliver en del af. Jeg kan 
mærke, at min kolleger har brug for mig - ligesom jeg har brug for dem, for at få tingene til at gå 
op i en højere helhed. Jeg deltager i personaledage, fællesspisning og lignende. 
Derudover synes jeg det er dejligt, at for ros for det arbejde jeg udfører.

Hvad drømmer du om efter endt STU?
Jeg drømmer om at blive ansat på Jyderup Præstegaard i et klapjob. 
Det skulle gerne ske d. 17.06.2022 - én dag jeg ser meget frem til.

PATRICK
PÅ PRÆSTEGAARDEN
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I skoleferier tager vi på længere ture eks til Møns klint, biografen, svømmehal, dyreparker og 
legepladser. I klubben benyttes forskellige former af alternative kommunikationsformer såsom 
Tobii, Tegn til tale, og Go talk now.
Medarbejdere
I klubben er der ansat pædagoger, pædagogstuderende samt pædagogmedhjælpere, der alle gør 
deres bedste for at give eleverne et godt fritidstilbud. De fleste af medarbejderne i klubben er 
også ansat i CSU Holbæks STU og er derfor gennemgående i både skoledelen og klubben.

KLUBBEN

Klubben på CSU
Vi har morgenklub hver dag fra kl. 07.00-
09.00 og en eftermiddagsklub fra kl. 
12:35/14:15 til kl. 16.00, samt i alle 
skoleferier. 
Klubben er et aktivitets-og samværstilbud, 
hvor unge med særlige behov kan mødes 
før og efter skole med andre jævnaldrende 
og få et ungdomsliv. Den unge visiteres af 
sagsbehandler til aktivitetstilbud i klubben 
under §36 og §104. Klubben har åbent i 
skoleferier i tidsrummet mandag-torsdag 
kl. 09.00-16.00 og fredage fra kl. 09.00-
15.00.
Den unge kan være bevilliget 2 dage om 
ugen eller alle dage, takster kan ses på 
hjemmesiden www.csu-holbaek.dk eller i 
www.tilbudsportalen.dk. Der er mulighed 
for taxaordning til og fra klubben.

Målgruppe
Unge mellem 16-25 år der går i STU på CSU 
Holbæk. De unge har enten brug for 
pasning inden og efter skoletid eller brug for 
et aktivitetstilbud, hvor de kan mødes med 
andre jævnaldrende. Det er et tilbud til unge, 
der ellers ville isolere sig hjemme, hvor de 
kan mødes og hygge sig omkring forskellige 
aktiviteter, og øve sig i sociale færdigheder. 
De fleste elever i klubben har specifikke og 
generelle samt gennemgribende udviklings-
forstyrrelser, og har brug for støtte til 
forskellige dagligdags ting.
Hverdagen i klubben
Klubben er et socialpædagogisk tilbud, hvor 
der tilbydes forskellige aktiviteter, både 
korte men også længerevarende projekter. 
Der ture ude af huset til eks. Bowlinghallen, 
Isrosen, bibloteket osv, samt mere fastlagte 
aktiviteter i løbet af ugen såsom krea-
værksted, musik, wellness samt forskellige 
bræt- og konsolspil.
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STUDIEGÅRDEN

Hverdagen i Studiegården
Studiegårdens unge har lavet en madordning, hvor de unge kan melde sig til. De spiser sammen mandag-torsdag aften. 
En ung i madordningen laver så mad en hverdag om ugen. Fredag og i weekenden laver de unge selv mad, men kan altid 
få støtte til dette fra en medarbejder. 2-3 medarbejdere møder ind, når de unge kommer hjem fra skole og hjælper dem 
med indkøb, tøjvask, økonomi, ledsagelse til møder osv. Kl. 22 bliver en medarbejder tilbage og er sovende rådigheds-
vagt i værelse til næste morgen, hvor de går i skole. der afholdes et beboermøde om måneden, hvor de unge kan komme 
med aktivitetsforslag osv.
Særligt i ferier planlægger de unge ture ud af huset, eks, biografture, sommerhusture, svømmehal, bowling eller  
Tysklandsture. Medarbejderne hjælper ligeledes med at finde fritidstilbud, hvor de kan mødes med andre jævnaldrende 
udenfor kollegiet.

Medarbejdere
I Studiegården er der 3 pædagoger og 1 medhjælper ansat. Vi har jævnligt pædagogstuderendesamt en lille gruppe af 
vikarer, der hjælper os ved sygdom, ferier og kurser.

Vi samarbejder jo i første omgang med de unge og deres sagsbehandlere, men ledsager ofte på forespørgsel fra de unge 
til psykiatere, lægebesøg, elevkonferencer i STU osv.

Studiegården - fra botræning til eget hjem
Studiegården er et ungdomskollegie for unge der går i STU på CSU Holbæk. De unge bor i Studiegården under § 85  
socialpædagogisk støtte i eget hjem. Studiegården har 17 pladser. De unge har altid en 14 dages bopraktik i  
Studiegården inden begge parter bliver enige om et samarbejde. Opholdet i Studiegården visiteres af betalingskommune. 
De unge kan visiteres ud fra 3 takster efter støttebehov. se tilbudsportalen.dk eller csu-holbaek.dk,
Der underskrives en lejekontrakt på værelset. Alle unge i Studiegården har adgang til køkkener, vaskerum og  
opholdsrum med tv.
Målgruppe
Man skal være fyldt 18 år for at få lov at bo i Studiegården, og være delvis selvhjulpen og skal kunne klare sig med de 
tildelte støtteforanstaltninger. Målgruppen er psykisk sårbare unge med komorbiditet (autisme, ADHD, angst, OCD). 
Forudsætningen for at de unge kan bo i Studiegården er, at de passer deres STU og vil samarbejde omkring de  
indsatsmål, de selv har været med til at sætte i samarbejde med deres sagsbehandler, og Studiegårdens personale.
Formål
Hele indsatsen omkring de unge handler om, at gøre dem så selvstændige i eget liv som muligt. I deres 14 dages bo-
praktik, hjælper personalet de unge med at få indsigt i, hvad der kunne være hensigtsmæssigt at lære inden de skal 
flytte i eget bolig. Kort efter indflytning afholdes et møde med sagsbehandler, hvor der i samarbejde med de unge 
fastlægges indsatsmål.
Personalet i Studiegården arbejder ud fra en metode, der hedder KRAP, kognitiv, ressourcefokuseret, anerkendende 
pædagogik, som handler om at hjælpe de unge med at få øje på alle deres ressourcer og så bygge videre ud fra dem på 
en ligeværdig måde. En del af de unge som bor i Studiegården har haft en svær skolegang med mange nederlag. Fokus er 
at få oparbejdet en tro på, at de er en del af samfundet og kan få et godt selvstændigt liv, hvor der bliver lyttet til dem.
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Jette Krøll Jensen

Velkommen til kontoret på CSU Holbæk
Vi er Birgitte, Majken og Jette der er at finde på kontoret på CSU Holbæk. 

Vi er behjælpelige i forhold til alle mulige spørgsmål der vedrører STU´en, buskort mv. 

Birgitte Gyldenvang Jørgensen Majken Stampe

PÅ KONTORET VIL DU MØDE
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CSU Holbæks organisatoriske opbygning
Institutionen er opdelt i 3 afdelinger.
Ungdomsuddannelsen, Ungebasen og Kommunikationscenter
Ungdomsuddannelsen
STU er den største del af ungdomsuddannelsen. STU er den særlig tilrettelagte ungdomsuddannelse for unge med  
særlige behov. Ungdomsuddannelsen har også andre forløb bla. i samarbejde med 10. klasse centeret.
Der er et klubtilbud før og efter skoledagen.
Studiegården er også en del af ungdomsuddannelsen. Studiegården er et bo-tilbud, med sovende nattevagt.
Ungebasen
Tilbud til unge efter endt STU. Det ene tilbud er under LAP-loven.
Det andet tilbud er et aktivitets- og samværstilbud §104. Tilbuddet er højt specialiseret.
Kommunikationscenteret
I denne afdeling er der mange store og små tilbud for unge og voksne.
• DNU – tilbud til senhjerneskadede
• Tale – talepædagoger
• LæseTek – tilbud ordblinde
• Psyk – undervisning til unge psykisk sårbare
• NFA – hjerneskade, på vej tilbage på arbejdsmarkedet
• Hjerneskaderådgivning – rådgivnings sager
• IKT – IKT-løsninger på vej tilbage på job
Samarbjede på tværs
Alle skolens tre afdelinger er forbundet i et tæt fagligt samarbejde på tværs. Derfor kan vi på CSU Holbæk bla.  
i STU give tilbud som er helt unikke – bla. ordblindeundervisning.
Personale
Skolen har ca. 124 personer ansat i STU’en plus de dygtige gæsteundervisere, som skolen bruger i forskellige projekter.
Skolen har mange forskellige fagprofessioner ansat: lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske  
assistenter, erhvervsvejledere, ergoterapeuter, hjerneskadekoordinatorer, audiologopæder, læsevejledere, tale- 
pædagoger, rengøringsassistenter, teknisk service assistenter, ernæringsøkonom, administrative personaler og ledere.

AFRUNDING
CSU Holbæk
CSU Holbæk har eksisteret siden januar 1969. Oprindeligt hed skolen Brunhøjskolen, men i forbindelse med 
nedlægningen af amterne skiftede skolen navn. Derfor hedder skolen i dag CSU Holbæk. CSU er en  
forkortelse af Center for Specialundervisning.  
CSU Holbæk løser primært opgaver med at tilbyde undervisning til borgere med særlige behov, men skolen 
har også en række andre opgaver til målgruppen.
På CSU Holbæk er Peer Rask Sjørslev centerleder. Peer har ansvaret for hele CSU Holbæk. Peer sidder blandt 
andet med i CSU Holbæks fælles bestyrelse – jf. lov om specialundervisning. I bestyrelsen sidder repræsent-
anter fra elevgruppen, forældregruppen, handicaporganisationerne og kommunalbestyrelsen.
Det gamle lærerseminarium
CSU Holbæk er placeret i de fredede bygninger, som tidligere blev brugt af læreruddannelsen i Holbæk. 
Bygningen hedder Holbæk Lærerseminarium og den er placeret i nogle skønne omgivelser i Holbæk by.
Udeområdet er en flot park og bygningen rummer en masse gode og dejlige faglokaler. Bygningerne er  
renoveret i perioden omkring 2014. Derved er skolen lavet tilgængelig for personer med fysiske handicaps.
Skolens lokaler er:
• Egne klasselokaler (store eller små) til alle grupper
• Café
• Hal og gymnastiksal
• Træningscenter
• Biograf
• Gamerrum

6 huse fra 145 til 210 kvm. Husene er opbygget med små rum til enkeltforløb eller til unge, som har brug for 
mange pauser. Desuden er der lærerforberedelse, personalerum, mødelokaler og kontorer.
Bygningen er istandsat med lifte, ramper, automatiske døre – alt i et handicapvenligt miljø.
Caféen hedder Café STU’en. Caféen tilbyder formiddagsmad og frokost til gode priser. De unge har mulighed 
for at påvirke menuerne gennem elevrådet. Caféen er et naturligt samlingssted for hele CSU.

• Kreative værksteder
• Musiklokaler
• Snoezelrum
• Hjemmekundskabslokaler
• Flere mindre køkkener
• Flere værksteder (sløjd, maskinværksted,  

svejseværksted, udeværksted)
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