Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse
(STU) på Startskuddet
Målgruppe
Unge mellem 15 og 23 år.
Bemærk: Det er ikke en forudsætning, at eleven er indskrevet i Startskuddets botilbud.
STU er en ungdomsuddannelse med formål om, at unge med særlige behov opnår personlige,
sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt,
og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.
STU på Startskuddet foregår i regi af "Erhvervsskolen", som ud over en række forskellige
værksteder som fx. "Drone High" også driver mini-zoo'en "Øens Dyr", der er åben for
offentligheden. Der er således rig mulighed for at sammensætte et individuelt forløb fuldt af
spændende aktiviteter.
Erhvervsskolen har hovedkontor i det gamle mejeri i Mern mellem Præstø og Vordingborg. Her
råder vi over 1.200 m2 med professionelle værksteder, undervisningslokaler og rekreative
faciliteter. Her finder man Køkkenværksted, Auto- og Smedeværksted, Grafisk værksted (layout og
print), Musikalsk værksted, Træværksted og "Drone High" (droneværksted).
Øens Dyr er beliggende på Masnedø ved Vordingborg. Stedet er åbent for offentligheden og huser
over 30 dyrearter fordelt i parken og terrariet.

Antal pladser
Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) i henhold til Lov nr. 564: 10 pladser
Fællesskab og aktiviteter
Der er fælles morgenmad hver dag kl. 9.00 i enten Erhvervsskolens kantine eller på Øens dyr. Og
fælles frokost dagligt kl. 12.30.
Der kan arrangeres fælles udflugter, spilaftener eller måske 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.
Weekend- og ferieaktiviteter kan tilkøbes.

Adresser
•
•

Erhvervsskolen: Gl. Præstøvej 22, 4735 Mern
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).
• Buslinje 760 stopper ved Brovejen på Masnedø, 200 m. fra Øens dyr. Herfra er der 8 minutter
til Vordingborg St.
• Vi tilbyder kørselsordning.
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