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I job og uddannelse efter STU
Mød nogle tidligere elever og se, hvordan det er gået dem
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OPTAGET PÅ HF
Yasmin stopper på STU Magleby. Hun er blevet optaget på HF.
Mens Yasmin gik på STU tog hun dansk, matematik og engelsk på
AVU niveau D.
Niveau D svarer til en udvidet 10. klasse og er optagelseskravet til
HF.
Magleby Skolecenter har en samarbejdsaftale med VUC Klar i
Slagelse.
De unge på STU Magleby kan tage Almen Voksenuddannelse
(AVU) i deres trygge rammer på STU og gå til AVU-prøver på
Magleby Skolecenter. Det har Yasmin benyttet sig af. Nu er hun
klar til HF.
Yasmin er en pige, der vil fremad i verden. På billedet til venstre er
hun ude at køre ATV. Tillykke til Yasmin.

FRA SALON PALETTEN OG DIREKTE I
JOB
Jeppe, Claus, Katja og Jonas er blevet professionelle omsorgsgivere.

Jeppe har fået arbejde som social- og sundhedshjælper på et plejecenter.
Claus og Jonas har fået arbejde som pædagogmedhjælpere indenfor handicap.
Katja er i gang med uddannelsen til Social- og sundhedsassistent.
Da de gik på STU blev Jeppe, Claus og Katja trænet i pleje, omsorg og service i
Salon Paletten.
Paletten åbnede i efteråret 2020. Her underviser STU-lærere, der 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 job og uddannelse indenfor pleje, omsorg og skønhed.

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,
Skønhedspleje, etc. erhverver de unge direkte kompetencer. Lærerne er uddannede håndværkere med
specialpædagogisk uddannelse eller erfaring.
- 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.

AMU-KURSER GIVER JOB
Philip og Nikolaj har fået arbejde.
Nikolaj har været i virksomhedspraktik som smed på
Storebælt Stål som en del af sin STU. Sideløbende har han
taget flere AMU-kurser i svejsning på det åbne værksted i
Næstved. På den måde har Nikolaj kvalificeret sig til
arbejdsmarkedet og fået de nødvendige certifikater.
Nu har han arbejde som smed.
Philip har taget truckcertifikat. På billedet ses han sammen
med to kammerater på STU Håndværk på AMU-kursus i Truck.
Truck-certifikatet gav arbejde på Lidls lager i Køge.
Tillykke til Philip og Nikolaj, der begge fik arbejde før der var
gået tre år, som en STU normalt varer.

VIRKSOMHEDSPRAKTIK GAV
JOB

NY MAND I BOTRÆNINGEN
MAGLEBY

Martin har været i
virksomhedspraktik i Jem
& Fix i Skælskør som en
del af sin STU.

Benjamin Vestergaard er en dygtig havemand. Derfor har han
fået arbejde i Botræningen Magleby, hvor han allerede er et
kendt ansigt.

Det gik så godt, at at Jem
& Fix nu har tilbudt
Martin job.

Han boede i botræningshuset på Jættehøjvej fra 2015 til
2020, hvor han flyttede i egen lejlighed i Slagelse. Fra 2014 til
2017 gik han på STU Magleby.

Jobcenter Slagelse er ved
at afklare, hvor mange
timer, Martins
arbejdsuge skal være på.

Ligesom Martin er Benjamin med i statistikken under flexjob.
Benjamin har været i virksomhedspraktik som havemand hos
Veteranhaven og han har taget truckcertifikat og erhvervet
kørekort.

Når det er afsluttet, har
Martin fundet sig god og
lønnet plads på
arbejdsmarkedet i en
flexlønsansættelse.

Nu er Benjamin opkvalificeret og parat til for alvor at træde
ind på arbejdsmarkedet. Tillykke til Benjamin.

Tillykke til Martin.

STATISTIK OVER UNGE PÅ
STU MAGLEBY

DE SIDSTE 131 PÅ STU

De unge, der starter på en STU, er ikke parat til ordinær
uddannelse eller job.

Siden starten i 2008 har 131 unge taget STU på Magleby
Skolecenter.

Imidlertid er gruppen meget sammensat. Deres
forudsætninger for at blive klar på de tre år, en STU
varer, er meget forskellige.

Uddannelse:

30

Når man kigger på de sidste 131 unge, der sluttede STU
på Magleby Skolecenter, ser vi, at 30 unge nu er i gang
med en uddannelse, 40 unge har et lønnet arbejde,
mens tre har fået flexjob.

Arbejde:

40

Flexjob:

3

LAB:

28

Pension / ressourceforløb:

26

Ved ikke:

4

28 unge er under LAB og 26 er på pension eller i
ressourceforløb.
I alt er 57 % i uddannelse eller job eller flexjob, mens 43
% er ledige, eller afklaret til pension.
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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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