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Er Lindersvold

noget for dig?
STU COLLEGE

På STU-uddannelsen er der mulighed for
både at være dagelev,
eller bo på et opholdssted,
kollegieværelse eller Bo�lbud på Lindersvold.

Undervisningen foregår fra
mandag �l torsdag fra kl. 8.30-14 og
fredag fra kl. 8.30-13.

Transport �l fra skolen a�ales.

Dagelev med eller uden at
bo på Opholdssted,
Kollegieværelse eller Botilbud



I STU -uddannelsen har eleverne meget
forskellig baggrund og mange forskellige
ønsker om frem�digt arbejde.

Uddannelsesplanerne ser derfor typisk
forskellige ud, men målsætningen er fælles.

En god og realis�sk frem�dsplan, som man
brænder for, og vil arbejde på, at få
færdigheder indenfor.

Viden om og kendskab �l det
erhvervsområde, som man uddanner sig �l.
Tro på egne evner og opbygge en forståelse
for at man er noget værd.

MÅLSÆTNING

STU-linjen optager unge mellem 16 og 25 år,
som har behov for et særligt �lre�elagt
uddannelsesforløb e�er lov nr. 564 om STU.

Uddannelsen varer tre år, der helt eller delvist
kan foregå på Lindersvold.

Uddannelsen består af 3 elementer:

12 ugers a�larings periode.

Almen del: Der indeholder undervisning i
samfundsforhold, økonomi, husholdning og
det vi kalder life skills (grundlæggende
færdigheder). Der �lbydes ligeledes
undervisning i dansk, matema�k og engelsk.

Erhvervsre�et del: Hvor vi �lre�elægger et
program, som træner både i
beskæ�igelsesmæssige færdigheder,
prak�kophold i virksomheder, ins�tu�oner og
mere faglig træning.

Nyt �ltag: STU College på Lindersvold er en del
af Lindersvold Kimacenter. Vi �lbyder læring
om have, park, naturpleje og produk�on af
egne økologiske grøntsager.

Forløbet indeholder teori, prak�k og
produk�on med klimaspecialiserede temaer

Lindersvold er et sted, som har plads �l
mennesker med forskellige ressourcer og
evner, og som hver især er i gang med at
dyg�ggøre sig.

Vi lægger vægt på hjælpsomhed, respekt for
hinanden og fælles a�aler.

Vi lægger også vægt på, at opbygge et godt
kammeratskab og at den enkelte kan
komme �l at udvikle sig godt og trives.

OM STU PÅ
LINDERSVOLD


