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Introduktion
Mange unge over hele verden er optaget
af hvad de gerne vil være, ved at finde
deres placering i samfundet. Få en god
uddannelse, få et godt arbejde med en
god løn, og at klatre op ad den sociale
rangstige- så høj som muligt, for at blive
til noget.
Jo bedre stilling jo mere sikkerhed for sig
selv og sin familie forventer man at
skabe.
Det er sådan mange unge mennesker
ser sig selv og tænker om deres fremtid,
og det er oftest hvad mange forældre
ønsker for deres børn. Overalt.
Men dette program er lavet så du kan
blive til NOGEN, en person i sin egen ret.
Et program, hvor du kan bruge dit fulde
potentiale til at blive dig, et menneske,
ikke først og fremmest defineret af dit
arbejde og din løn, men af din menneskelighed, personlige værdier og færdigheder,

og af din evne til at leve og arbej-de
sammen med andre og til at skabe
forandringer og nye og bedre forhold. En
person, der er herre over sin egen tid og
sit eget liv.
Det afhænger alt sammen af dig, hvordan dit liv bliver og hvem du bliver til.
Hvor spændende, meningsfyldt og sjovt
det vil blive og hvilke spor du vil sætte
omkring dig.
Du vil få brug for hjælp fra venner og
kammerater, fra andre unge på din egen
alder og fra voksne. Du får brug for
vejledning, du får brug for at lære
særlige færdigheder og tricks på din vej,
du får brug for et travlt program, der
støtter og udfordrer dig og får dig til at
lave så meget mere end du troede
muligt.

Dette program er lavet for at du kan blive til NOGEN, en person i sin egen ret

Hvad vi tilbyder
STU College Lindersvold tilbyder en
Særligt Tilrettelagt Uddannelse til unge
med særlige behov, som af forskellige
årsager ikke kan indgå i de almindelige
ungdomsuddannelsestilbud.
Aldersgruppen er unge der har gået 9 år
i skole og er under 25 år.
Uddannelsen er 3-årig. De første 12 uger
består af et afklaringsforløb, hvor der
zoomes ind på interesser og evner i
forhold til at vi sammen med den unge,
dennes UU vejleder og evt. elevens
forældre,
planlægger
uddannelsens
indhold og forløb.
Forløbet slutter med at den
modtager et kompetencepapir.

undervisning
i
samfundsfag
og
demokratiske rettigheder og pligter.
På
Lindersvold
tilbyder
vi
STUproduktioner indenfor mange forskellige
områder.
Alle STU elever kan derudover vælge at
træne deres skolefærdigheder inden for
alle fag, eventuelt at træne med henblik
på en 9.kl. eksamen i enkeltfag.
Hvis eleven ønsker det, er der mulighed
for at bo på Lindersvold.

unge

STU forløbet indeholder træning af
forskellige
praktiske
færdigheder,
produktion og arbejdstræning, teoretisk
læring og træning i livsfærdigheder
såsom madlavning, kost, hygiejne og
økonomi. Desuden er der

STU forløbet indeholder træning af forskellige praktiske færdigheder, produktion og arbejdstræning

Vores sted
Lindersvold ligger på kanten af Præstø
Fjord, ca. 1 km fra vandet.
Skolecenteret er en gammel herregård,
med store parkområder, der indbyder til
boldspil, dyrkning af grøntsager og
hygge ved bålpladsen, og et nyistandsat
værksted til træ- og metalarbejde.

herregårdsatmosfære, hvor vi nyder at
hygge og nyde hinandens selskab, når
vejret tillader det.

Vi har også skolehaver med tilhørende
hønsehold, hvor vi dyrker vores egne
grøntsager.

Stedet
har
desuden
diverse
motordrevne maskiner, som man kan
lære at betjene.

Indenfor er der pæne klasseværelser,
værksteder, et bordtennisrum og en
gymnastiksal.

Nogle gange står programmet på en tur
til feddet, en rask 3 km gåtur langs
vandet med udsigt til Præstø. Turen er
en del af Sjællandsleden, som er en 650
km lang sammenhængende vandrerute
langs Sjællands kyst.
Vi er optaget af naturen og vi drager den
så meget som muligt ind i vores
hverdag. Vi har en dejlig gårdsplads med
græsplæner og delvis belagt med
brosten, i typisk

Vi er optaget af naturen...

Produktioner
På STU College Lindersvold har vi mange
forskellige produktioner og linjer at
vælge imellem. Det er vigtigt at lære
nogle konkrete færdigheder, så du har
nogle direkte kompetencer at gå videre
med. Ved at deltage i produktionerne
ser du også resultatet af dit arbejde, og
du opdager, at du kan en masse.
Produktionerne giver både selvtillid og
kompetencer.
Mange unge forlader Lindersvold efter
tre år med masser af færdigheder, der
giver dem bedre chancer for at komme i
uddannelse eller job.
Center for planetbeskyttelse
Omdrejningspunktet for produktionerne
er vores center for planetbeskyttelse,
hvor vi har stor fokus på at imødegå og
lære om klimaforandringer og hvordan
vi organiserer bæredygtig produktion og
gode fællesskaber.

De forskellige produktioner indgår i
centerets aktiviteter på hver deres vis.
De overordnede mål for i centret for
planetbeskyttelse er:
At eleverne lærer om
hensigtsmæssig brug af naturen og
naturlige levesteder
At eleverne kan forholde sig til
samspillet mellem mennesker og
naturen
At eleverne kan omsætte deres viden
om naturfag i en praktisk
sammenhæng
At eleverne lærer om ressourcer og
ressourceforbrug
At eleverne tilegner sig praktiske
færdigheder, der gør dem i stand til
at føre et selvstændigt, meningsfuldt
og indholdsrigt liv

Det er vigtigt at lære nogle konkrete færdigheder, så du har nogle direkte kompetencer at gå videre med

Produktioner
At eleverne lærer at iagttage og
forholde sig til naturen i deres
nærområde
At eleverne lærer at tilrettelægge og
planlægge
længerevarende
projekter,
der
involverer
flere
arbejdstrin
At eleverne lærer at indgå i
betydningsfulde fællesskaber og
arbejde sammen på tværs af kulturer

Her er en oversigt over de profiler og
linjer, med tilhørende produktioner og
hvilke
færdigheder
der
trænes
herigennem.

Det er vigtigt at lære nogle konkrete færdigheder, så du har nogle direkte kompetencer at gå videre med

Have, park og naturpleje
Inden for denne profil har du mulighed for at erhverve traktorkørekort og
erhverve kendskab til pasning og pleje af et parkområde med udgangspunkt i
Lindersvolds egen park.
Du kan lære om frugtavl i skolens frugthave eller at dyrke grøntsager i skolens
egen grøntsagshave.
Du får dit eget ansvarsområde, som bliver din opgave at passe. Du kan komme
i praktik hos en landmand eller i et gartneri.

Hvad du lærer:
Økosystemer og menneskets samspil
med naturen
Teknikker og viden om
mikroorganismer i jorden og
jordforbedring
Viden om naturens kredsløb
Anvendelse, pasning og pleje af
haveredskaber og -maskiner
Tilrettelægge, planlægge og
gennemføre en længerevarende
produktion
Viden om teknikker til dyrkning af
jorden og deres påvirkning af miljøet
og økosystemerne

Mulige produktioner:
Pasning af grønne arealer på
Lindersvold
Produktion af grøntsager i højbede
Produktion af grøntsager i drivhuse
Produktion af spisetang og
muslinger v/ Sivet
Garnfiskning af fladfisk
Æggeproduktion
Kompostproduktion
Produktion af naturgødning til eget
brug og videresalg
Ormeproduktion

Sundhed, velvære og kropspleje
Denne profil handler om krop og kropspleje. Du lærer, hvordan man klipper
hår, lægger make-up og og udfører andet skønhedspleje. Du lærer også at
fremstille dine egne, naturlige skønheds- kropspleje- og rengøringsprodukter.
Du kan også komme i praktik hos en frisør eller i en skønhedssalon.
Hvis du vi lære at give massage, har vi et samarbejde med en massør, der kan
lære dig det.

Hvad du lærer:
Anatomi og kroppens funktioner
Hvordan skønheds-, pleje- og
rengøringsprodukter bliver
fremstillet, og hvordan du selv kan
fremstille dem
At forholde sig til
produktionsmetoder af
skønhedsplejeprodukter og hvordan
dette påvirker miljøet
Viden og teknikker til hårklipning,
hårvask, m.v.
Viden om kropshygiejne

Mulige produktioner:
Bæredygtig produktion af skønhedsog kropsplejeprodukter af
naturmaterialer
Skønhedssalon med hårklipning og
brug af bæredygtige plejeprodukter
Bæredygtig produktion af
rengøringsmaterialer af
naturmaterialer

Mekanik – reparation og vedligeholdelse
Hvis du er til biler og motorer, så er denne profil måske for dig. Her lærer du at
vedligeholde biler, skifte dæk og passe og pleje skolens bil- og maskinpark.
Du kan komme i praktik hos en mekaniker, hvor du kan erhverve
grundlæggende færdigheder.

Hvad du lærer:
Hvordan en motor er bygget op og
fungerer
Anvendelse af mange hånd- og
maskinværktøjer
Viden om hvordan maskiner og
køretøjer af forskellig art skal passes
og vedligeholdes
Skille en motor ad og samle den igen
Sikkerhedsregler i forbindelse med
arbejde på et værksted
Skifte dæk
Bestilling og indkøb af reservedele til
forskellige typer maskiner og
køretøjer
Lave systemer til pleje og
vedligeholdelse af biler og maskiner

Mulige produktioner:
Pasning, pleje og vedligeholdelse af
havemaskiner
Pasning, pleje og vedligeholdelse af
stedets bilpark

Madproduktion – hygiejne og anretning
Her handler det alt om madproduktion på alle leder og kanter.
Du kan komme i praktik i skolens køkken og være med til at lave mad til ca. 40
mennesker hver dag. Du lærer de grundlæggende teknikker inden for
kokkefaget. Derudover kan du også lære, hvordan man sylter, forarbejder og
opbevarer frugt og grøntsager fra skolens egen køkkenhave.

Hvad du lærer:
Viden og god praksis af hygiene i et
køkken
Sammenhængen mellem kost,
sundhed og velvære
Lære at lave dansk mad og mad fra
andre lande
Viden og teknikker til opbevaring af
mad
Viden og teknikker til tilberedning af
mad
Lære at vurdere kvaliteten af råvarer
og færdige madprodukter
Lære at skabe hygge ved en
spisesituation igennem
borddekorationer, anretninger, m.m.

Lære, hvordan man laver og anretter
en buffet
Lære at organisere og beværte et
større arrangement

Mulige produktioner:
Produktion af marmelade, frugtjuice,
m.v. til eget forbrug og videresalg
Pasning af klimacafé med servering,
madtilberedning og organisering af
arrangementer
Produktion af frokost til omkring 40
mennesker

E-sport og IT
Er du til computerspil så passer denne profil måske til dig. Her lærer du, hvad
der skal til for at kunne spille på højt niveau og styrke dine færdigheder inden for
e-sport. Du lærer om, hvordan du holder dig selv og din krop i optimal form, for
at du kan få de bedste resultater når du spiller og du skal lære om samarbejde
og teamwork.
Du skal lære, hvordan du passer, plejer og vedligeholder dit tekniske udstyr, så
det altid fungerer optimalt.

Hvad du lærer:
Hvordan du laver optagelser af det
du spiller, redigere film og lægger
dem på nettet
Hvordan en computer er bygget op
og fungerer og hvordan du kan
opgradere den
Hvordan din søvn påvirker din
reaktionsevne og dine resultater
Hvordan din kost og motion påvirker
dine færdigheder og resultater
Hvordan man passer og
vedligeholder computere og andet
teknisk udstyr
Hvordan man installerer og
vedligeholder et netværk, så det
fungerer optimalt

Mulige produktioner:
Installation og pasning af skolens
netværk og andre tekniske
installationer
Vedligeholdelse af stedets
spillecomputere og spillerum
Konkurrere i computerspil i
forskellige sammenhænge og
organisere spilturneringer.

Byggeri og håndværk
Her får du håndværksfaglig træning og undervisning.
Du får undervisning i tømrerfaget eller ejendomsservice. Vi har en minigraver,
som du kan lære at køre, og du indgår i rigtige produktioner, som f.eks.
vedligeholdelse af stedets bygninger eller fremstille højbede til vores have og til
videresalg.
Du har også mulighed for at komme i praktik hos en håndværker

Hvad du lærer:
Arbejde med håndværktøjer og
maskiner
Lære om sikkerhed på et værksted
Lære at tilrettelægge og gennemføre
en produktion
Lære at vurdere kvaliteten af
fremstillede produkter
Kundepleje og vedligeholde god
kontakt med kunder
Lære at fremstille produkter af høj
kvalitet

Mulige produktioner:
Produktion af højbede til videresalg
Produktion af kyllingetraktorer og
små hønsehuse til videresalg
Produktion af møbler fra
genbrugsmaterialer og
naturmaterialer
Vedligehold af bygninger
“Task-force” til etablering af haver for
private, oprydning, havepasning, m.v.
Bygge bi- og insekthoteller

Studier
På studielinjen får du mere skolefaglig undervisning. Du kan erhverve nye
kompetencer inden for dansk, matematik og andre fag, hvis du ønsker det.
Hvis du ikke er god til at læse kan du få undervisning i Alkalær, der er en metode
som går ud på at alle kan lære at læse.
Du kan også studere for at blive klar til at aflægge folkeskolens afgangsprøver.

Hvad du lærer:
Lære at lave og anvende
matematiske beregninger i en
praktisk sammenhæng
Lære at fremstille tekster i forskellige
genrer
Lære at analysere og fortolke og
bedømme forskellige litterære
produkter
Tilegne sig et stort ordforråd inden
for forskellige fagområder
Lære at arbejde kreativt med
sproget, herunder at fremstille egne
digte og sange
Lære at layoute tekster
Tilrettelægge og planlægge en
længere skriftlig arbejdsprocess i
flere trin

Mulige produktioner:
Indsamling, behandling og analyse af
data fra de andre produktioner, f.eks.
udbytte af grøntsagsproduktion, lave
budgetter, m.v.
Fremstilling af tekster, sange, digte
og andet indhold til brochurer,
hjemmesider, m.v.
Dokumentation og promotion
materialer
Læse frem til og aflægge
folkeskolens afgangsprøver
Alkalær

Kreativitet, Musik og Drama
Her arbejder du med kreative produktioner. Vi maler, syr, laver gaver og vi
producerer kulisser og kostumer til teaterproduktionen i maj måned.
Du kan også få undervisning i musik, lære at spille på forskellige instrumenter
eller lære at lave lydredigering på computeren. Der kan også være fælles
temadage, hvor vi får besøg af en underviser udefra.
Vi sætter også vores eget teaterstykke op hvert år. Du har mulighed for at spille
skuespil og stå på en scene foran publikum.

Hvad du lærer:
Lære at bruge en symaskine
Lære at skrive digte
Lære at redigere lyd på en computer
Lære at spille et instrument
Lære at stå på en scene og spille
skuespil
Lære at indgå i et team for at få en
teaterproduktion til at fungere
Lære at bruge teknisk udstyr til lys og
lyd
Lær at bygge og designe kulisser til
teaterstykket

Mulige produktioner:
Lave kunstprodukter til videresalg
Lave brugskunst af
genbrugsmaterialer
Lave layout til plakater og andre
informationsmaterialer
Opsætte teaterstykker
Lav din egen musik
Spille musik og optræde ved
arrangementer

Life skills
Life Skills er almindelige livsfærdigheder. Det handler om at træne i at leve et
selvstændigt liv ved at lære mange praktiske og personlige færdigheder, f.eks.
læse en lønseddel, lave en årsopgørelse, bruge NemID, styre din privatøkonomi
og passe hus og hjem.

Hvad du lærer:
Lære at styre din privatøkonomi
Lære at lave mad
Lære at kommunikere med offentlige myndigheder, bruge NemID, lave
årsopgørelse, osv.
Lære at styrke og træne dine personlige færdigheder
Lære om kost, sundhed og sund livsstil
Lære at lave mindre vedligeholdelsesopgaver i dit eget hjem
Lære at holde styr på de praktiske opgaver i husholdningen, som f.eks. tøjvask,
rengøring, m.v.
Lære at være en ordentlig ven og kæreste

Kørekort
Udover de førnævnte profiler er der også mulighed for at du kan få taget
kørekort. Vi har samarbejde med Byens Køreskole i Næstved, hvor flere af vores
elever har fået taget deres kørekort som led i deres STU-forløb.
Du har mulighed for at tage kørekort, på tredje år af dit STU-forløb.

Hvad du lærer:
Lære at betjene og vedligeholde bilen
Få teoretisk viden om at færdes sikkert og forsvarligt i trafikken
Lær at køre sikkert og forsvarligt i trafikken
Aflægge køreprøve og teoriprøve

2021 juli - december

2022 januar - juni
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