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I job og uddannelse efter STU
Mød nogle af vores tidligere elever og se, hvordan det er gået dem
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Fra Salon Paletten til SOSUskolen
I efteråret 2020 åbnede STU Magleby Salon Paletten i en tidligere
frisørsalon i Skælskør. I Paletten underviser STU-lærerne Majse
Jensen og Bettina Bøje Bredal, som begge oprindeligt er
uddannede frisører.
I Paletten får de unge på STU lov til at øve sig på hinanden
indenfor områder som hårpleje, skønhedspleje, hudpleje, negle og
barbering.
I paletten erhverver de unge direkte kompetencer, som kvalificerer
dem til at søge erhvervsuddannelse indenfor pleje og skønhed.
Katja til venstre i billedet er startet på uddannelsen til Social- og
Sundhedsassistent i august 2021. Hun blev færdig med sin STU i
april, hvor hun fik arbejde på Plejecenter Møllebakken i Boeslunde.
Claus, der pryder forsiden til venstre på billedet, startede sin
uddannelse som Social- og Sundhedshjælper den 31. maj 2021.

Fra STU Håndværk til
TAMU
Nickolaj har det store smil på. Han har
næsten været flyvende på sin STU, hvor han
både har erhvervet kørekort og
håndværksfaglige kompetencer.
Nickolaj fortsætter sin videre uddannelse
på TAMU i Odense, for at få træning til at
blive erhvervschauffør i varevogn. TAMU er
en god mulighed for flere af de unge efter
endt STU.

Erhvervsrettet STU
På Magleby Skolecenter er der fokus på, at de unge skal videre i selvforsørgelse. Derfor er der
lavet erhvervsrettede tiltag i uddannelsen ved siden af de almene.
- I vores forskellige produktioner indenfor Håndværk (tømrer, murer, maler, anlæg), Køkken, Grøn Service, etc.
erhverver de unge direkte kompetencer. Lærerne er uddannede håndværkere med specialpædagogisk uddannelse
eller erfaring.
- På vores eget autoværksted Byens Auto, der er en socialøkonomisk virksomhed med almindelige autokunder, har
vores unge en god praktikmulighed.
- De fleste unge får tilbudt at erhverve kørekort på vores egen køreskole. Undervisningen er tilrettelagt efter
målgruppen. Kørekortet er ofte udslagsgivende, når man skal finde job.
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- Vores praktikvejleder hjælper de unge med at finde praktik i en virksomhed. Praktikken giver ofte den
jobtræning, der hjælper dem det sidste stykke mod at være parat til arbejdsmarkedet.

Anders har fået job
som maskinfører
Fem år skulle der gå fra Anders sluttede sin STU til han
fik job.
De tekniske kompetencer havde han sådan set. Anders
var nemlig en dygtig maskinfører allerede dengang.
Alligevel manglede der meget, før han var klar til at
klare kravene på arbejdsmarkedet.

Mik har fået job som
håndmand

Heldigvis boede han i Botræningen Magleby. Her
erhvervede han en masse personlige, praktiske og
sociale kompetencer, der er nødvendige for at klare en
selvstændig voksentilværelse. Jobtræningen fik han på
FGU og i virksomhedspraktik.

Siden har Mik været i jobtræning og har haft småjobs.
I botræningen har Mik udviklet sine personlige, faglige og
sociale kompetencer.

Efter fem års ihærdig indsats kom resultatet.
Anders er ansat som maskinfører i virksomheden
"Anders Hoppe". Han kører og graver fjernvarmerør
ned i Næstved.

Statistik over unge
på STU
De unge, der starter på en STU, er ikke
parat til ordinær uddannelse eller job.
Imidlertid er gruppen meget sammensat. Deres forudsætninger for at blive klar
er meget forskellige.
Når man kigger på de sidste 117 unge,
der sluttede STU på Magleby Skolecenter, ser vi, at 31 unge (27 %) nu er i
gang med en uddannelse, 33 unge (28
%) har et lønnet arbejde, 26 unge (22,5
%) er under LAB og 26 personer (22,5 %)
er i gang med rehabilitering.
I alt 55 % i uddannelse eller job, mens
45 % er ledige eller afklaret til pension.

Mik bor ligesom Anders i Botræningen Magleby. Mik blev
færdig med sin STU i sommeren 2019.

I sommeren 2021 fik Mik fast arbejde som håndmand i
DKTV Anlæg. Ligesom Anders siger Mik, at "det nok skal
lykkes at få job, hvis man bliver ved og ikke giver op."
Indsatsen i botræningen er afgørende for unge, der ikke er
parat til job og selvstændig voksentilværelse efter endt STU.

De sidste 117 på STU
Unge, der har afsluttet STU på Magleby Skolecenter siden
starten i 2008:
Arbejde:

33

Uddannelse:
- FGU
- Erhvervsuddannelse
- HF / VUC
- TAMU
- EGU

LAB:
- Ledig
- Barsel

Rehabilitering:

5
18
5
2
1

26
22
4

26
117
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På job i et ordentligt
køretøj
”Købke” står der i forruden. Magnus er
fornavnet. Da han gik på STU, elskede han at
køre med minigraver. Magnus tog også
kørekort som en del af sin STU.
Efter STU fik han arbejde som chauffør. Det
klarede han så godt, at arbejdsgiveren gav
ham et stort kørekort og et ordentligt
køretøj at køre rundt.
Ikke så sært, han ser tilfreds ud.

Vi gør dét, der skal til
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