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Målgruppe 

• Unge mellem 15 og 23 år:  

o Lovpligtigt skoletilbud 

o STU i henhold til Lov nr. 564 

• Voksne fra 18:  

o Beskyttet beskæftigelsestilbud i henhold til SEL § 103 

o Aktivitets- og samværstilbud i henhold til SEL § 104 

o Ressourceforløb i henhold til LAB § 68 

o Aktiveringstilbud i henhold til LAB § 32 

o Vejlednings- og opkvalificeringsforløb i henhold til LAB § 32, stk. 2 

o Beboerne på Uranus er typisk præget af svære tilpasningsvanskeligheder, psykiske 

lidelser, misbrugsproblemer, brudte skole- og uddannelsesforløb samt begyndende 

kriminalitet, evt. med dom til behandling (fase 2). 

 

Målgruppen på Startskuddets Erhvervsskole er unge og voksne, der typisk har været gennem en 

række anbringelses, dag- og skoletilbud, som af den eller anden årsag har været mindre 

vellykkede. De er udfordret af svære psykiske og sociale vanskeligheder som f.eks. massivt 

omsorgssvigt og tilknytnings- og personlighedsforstyrrelser. Målgruppen rummer også unge og 

voksne, der er kognitivt udfordret i forhold til f.eks. autismespektret eller (medfødte) hjerneskader. 

Ofte ser vi elever med brudte eller meget lidt skole og uddannelsesforløb, eleverne kan have en 

kriminel løbebane bag sig evt. med en dom til behandling. 

 

Antal pladser 

• Lovpligtigt skoletilbud (oprettes i samarbejde med Fælleskolen) 

• Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) i henhold til Lov nr. 564: 10 pladser 

• Beskyttet beskæftigelsestilbud i henhold til SEL § 103: 2 pladser 

• Aktivitets- og samværstilbud i henhold til SEL § 104: 3 pladser 

• Ressourceforløb og aktiveringstilbud i henhold til LAB § 68: 10 pladser 

• Aktiverings- vejlednings- og opkvalificeringsforløb i henhold til LAB § 32: 10 pladser 

 

Fællesskab og aktiviteter 

Der er fælles morgenmad hver dag kl. 8.00-9.00 i Erhvervsskolens kantine og fælles frokost kl. 

11.30-12.00. Der kan blive arrangeret fælles udflugter, spille-aftener eller en koncert, hvor de unge 

optræder for hinanden. 

Herudover kan der i løbet af året være projekter, hvor vi arbejder hen imod fælles temaer som fx et 

Åbent Hus-arrangement, hvor vi inviterer lokalsamfundet indenfor. 

 

Bygning og omgivelser 

Erhvervsskolen har til huse i det gamle mejeri i Mern. Her råder vi over 1.200 m2 med 

professionelle værksteder, undervisningslokaler og rekreative faciliteter. Desuden er mini-zoo’en 

”Øens Dyr” på Masnedø ved Vordingborg et populært værksted for Erhvervsskolen. ”Øens Dyr” er 

åben for offentligheden. 

 

Adresse 

Erhvervsskolen: Gl. Præstøvej 22, 4735 Mern 

https://fondenfaellesskolen.dk/
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Øens Dyr: Viaduktvej 9A, 4760 Vordingborg 

 

Transport 

Buslinje 661R har stoppested lige ud for Erhvervsskolen. Herfra opnås forbindelse til Vordingborg 

(24 minutter) og Præstø (15 minutter) 

Afstand til nærmeste motorvejsafkørsel, afkørsel 40 på Sydmotorvejen, er 10 km. 

 


