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NYRUPHUS & NYGÅRD
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Formål og rammer

FORMÅL

Ydelserne på CABAS (Center for aktivitets- & samværstilbud, beskyttet beskæftigelse, afklaring og
STU) tager afsæt i Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder.
Formålet med Særlig Tilrettelagt Uddannelse er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige
kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre
uddannelse og beskæftigelse.

MÅLGRUPPE

Unge i alderen 16-25 år, der er født med psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser og som derfor
eksempelvis fordrer særligt strukturerede og rutinemæssige rammer med mulighed for at være deltagende i mindre grupper.

Målgruppen omfatter også unge, der ikke nødvendigvis har medfødte funktionsnedsættelser, men har
udviklet eksempelvis angst eller generelt kæmper med psykisk sårbarhed, der medfører social isolation
og/eller generelle indlæringsvanskeligheder.

Målgruppen defineres overordnet som unge der ikke er i stand til at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse efter endt 9. eller 10. klasse.
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STU Nyruphus henvender sig til unge med f.eks. generelle indlæringsvanskeligheder, lettere psykiske
problemstillinger, ordblindhed, opmærksomhedsforstyrrelser eller/og andre specifikke problemstillinger.

STU Nygård henvender sig til unge med betydelig nedsat fysik og/eller psykisk funktionsevne og
multihandicaps.

TAKST

Se de aktuelle takster på vores hjemmeside CABAS.dk

VISITATION

Myndigheden ved Center for Særlig Social Indsats, Helsingør Kommune, visiterer borgere til STU
efter undervisningsministeriets bekendtgøres om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, jf.
lov nr. 564. Dette sker ud fra en konkret vurdering af borgerens behov.
For udenbys kommuner gælder det, at den visiterende myndig tager kontakt til CABAS. Se kontaktoplysninger på vores hjemmeside CABAS.dk

OPFØLGNINGSMØDER

STU-uddannelsen indledes med et afklaringsforløb på op til 12 uger. Afklaringsforløbet er en del af
den 3-årige STU-uddannelse og skal afdække den unges ønsker og muligheder for den fremtidige
STU-uddannelse. Afklaringsforløbet foregår på STU tilbuddet, så vidt det er muligt og hensigtsmæssigt, jf. ovenfor. Under afklaringsforløbet udarbejder UU-vejleder i samarbejde med den unge/forældrene en individuel uddannelsesplan. Uddannelsesplanen forelægges herefter for Visitationsudvalget,
der tager stilling til og godkender uddannelsesplanen.

DOKUMENTATION

Dokumentation er betydningsfuldt, idet den understøtter videns- og erfaringsdeling og giver mulighed for at skabe nye fortællinger om det menneske, som er centrum for dokumentationen.
Dokumentationen giver et samlet billede af elevens behov for støtte og mulighed for udvikling og
vedligeholdelse af færdigheder. Det understøtter personalet i at finde ud af, hvad der virker, og hvad
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der ikke virker. Den er dermed grundlaget for, at der kan reflekteres
og evalueres på indsatsen. Den bidrager ligeledes til, at borgeren vil
kunne medvirke til refleksion over eget liv.

UDVIKLING

Vi anser videns-baseret fagligt arbejde som en trekant, bestående
af tre sammenhængende temaer, der kredser om de faglige indsatser:
VIDENSBASERET
FAGLIGT
ARBEJDE

Derudover beskriver dokumentationen de bestilte
og leverede ydelser til interne og eksterne samarbejdsparter. STU benytter dokumentationssysteFORMIDLING
met Uno It.
DIALOG

DOKUMENTATION

BELIGGENHED, FYSISKE RAMMER OG ANTAL
PLADSER

STU Nygård ligger tilbagetrukket i landsbyen Nygård lidt uden for Helsingør. Midt i den dejligste
have blandt høje træer, sø med fisk og hønsehus. STU Nygård holder til i store lyse lokaler med plads
til bevægelse og undervisning samt mindre lokaler med plads til ro og fordybelse. Huset har eget køkken/caféområde og er indrettet handicapvenligt.
Tilbuddet deler faciliteter med CABAS aktivitets- og samværstilbud (SEL §104)
STU Nygård er normeret til seks unge.

STU Nyruphus ligger i det skønneste område lige uden for Helsingør. Blandt æbletræer og højbede
og med udsigt til både skov og marker. Tilbuddets faciliteter er placeret i forlængelse af Skovecafeen
Nyruphus og Nyruphus Naturcenter. Der er således aktivitet året rundt med besøgende i cafeen og
børn fra Helsingør Kommune, der kommer for at blive klogere på naturen.
De grønne arealer bruges til undervisning på Skov og Natur-linjen. Skovecafeens køkken indgår i
Køkken og Café-linjen. Desuden er der et stort undervisningslokale med tilhørende faciliteter.

STU Nyruphus er normeret til 25 studerende.
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SAMARBEJDE MED PÅRØRENDE, NETVÆRK OG KOMMUNER

Vi vægter en helhedsorienteret indsats og et godt samarbejde med pårørende, netværket og kommunen. Det gør vi ud fra en betragtning om, at et målrettet og fælles fokus i hele netværket omkring den
unge er en forudsætning for, at uddannelsesforløbet bliver en succes.

ÅBNINGSTIDER OG PERSONALEDÆKNING

STU Nygård
Tre vejledere til cirka seks unge. Undervisninger foregår i tidsrummet kl. 8:30-13:30 man.-fre.
Ferie følger skolernes ferieplan. Derudover er der enkelte lukkedage i løbet af skoleåret. Se ferie og
lukkeplan på vores hjemmeside CABAS.dk

STU Nyruphus
Fire vejledere til cirka 25 unge. Undervisningen foregår i gruppestørrelser vurderet ud fra de enkelte
behov. Undervisningen foregår fra kl. 8:00-15:00 man.-fre. Ferie følger skolernes ferieplan. Derudover
er der enkelte lukkedage i løbet af skoleåret. Se ferie og lukkeplan på vores hjemmeside CABAS.dk
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Ydelsens indhold

STU er en treårig, individuelt sammensat ungdomsuddannelse som tilrettelægges med 840 timer om
året og kan bestå af undervisning og praktik. Uddannelsen planlægges i videst muligt omfang under
hensyntagen til den unges kvalifikationer, modenhed og interesser.

Da uddannelsen er individuelt tilrettelagt, udarbejder UU-vejleder en individuel uddannelsesplan for
den unge. Uddannelsesplanen beskriver undervisning og praktik og indeholder en beskrivelse af de
enkelte elementer i uddannelsen og det pædagogiske mål med elementerne. Uddannelsesplanen udarbejdes med inddragelse af den unge og eventuelt pårørende.

STU NYRUPHUS

STU Nyruphus henvender sig til unge med f.eks. generelle indlæringsvanskeligheder, lettere psykiske
problemstillinger, ordblindhed, opmærksomhedsforstyrrelser eller/og andre specifikke problemstillinger.
Uddannelsen er bygget op omkring tre linjer:
 Skov og Natur
 Køkken og cafe
 Individuel linje
Linjerne anvendes som værktøj til udvikling af de faglige, sociale og personlige kompetencer som
understøtter den unges selvstændiggørelse.
Eleverne vil blandt andet få mulighed for at erhverve sig kompetencer såsom hygiejnebevis, kørekort
til traktor eller truck og meget andet.
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STU Nyruphus adskiller sig fra andre uddannelser ved, at den tilrettelægges individuelt ud fra den
enkelte elevs behov og interesser.

Uddannelsen er bygget op over en almen del, en specifik del og en erhvervsrettet del. Den almene del
retter sig mod elevens identitet og sociale relationer med henblik på at fremme selvværd, selvtillid og
selvstændighed. Den specifikke del retter sig mod elevens færdigheder, med henblik på at fremme
elevens mulighed for at klare sig bedst mulig med kompenserende støtte og på at forberede eleven til
den erhvervsrettede del.
FØLGENDE KOMPETENCER ER I FOKUS:

De faglige kompetencer
 Eleven understøttes i løbende at udvikle/forbedre erhvervsrettede kompetencer. Afhængig af den
individuelle uddannelsesplan vil der blive fokuseret på kendskab til arbejdsopgaver, instruktionsforståelse og udførelse af forskellige opgaver.
 Elven vil få kendskab til/undervises i IT og boglige færdigheder. Undervisning tilrettelægges
efter behov.
 Eleven vil undervises via arbejde, aktivitetsture/besøg, tavleundervisning mv., i almenviden om
demokrati, samfund og kultur.
De sociale kompetencer
 Eleven vil understøttes i løbende at forbedre sine sociale færdigheder og i at indgå i et fællesskab.
Fokus vil være på kommunikation, adfærd og samarbejde.
De personlige kompetencer
 Eleven vil understøttes i løbende at forbedre evnen til at gennemskue konsekvenser og træffe
selvstændige beslutninger.
 Eleven vil arbejde med sin forståelse af omverdenen herunder lære om, hvordan man bruger lokale tilbud både i forbindelse med interesser, arbejde og uddannelse.
 Eleven vil løbende udvikle en bedre selverkendelse, som kan hjælpe til at tolke reaktionsmønstre
og deres effekt.
Uddannelsen følger en årsplan, hvori der er skemalagt undervisning, praktikker, studieture og fællesarrangementer.
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STU NYGÅRD
STU Nygård henvender sig til unge med betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne samt
multihandicaps.
Uddannelsen er bygget op omkring:








Kommunikation og social IT
Fysiske og motoriske aktiviteter
Social træning
Sansestimulation
Form og farver
Almindelig daglig livsførelse som f.eks. madlavning og hygiejne
Musik

FØLGENDE KOMPETENCER ER I FOKUS:

De faglige kompetencer
 Eleven understøttes i løbende at udvikle/forbedre kommunikative kompetencer gennem brug af
eks. tegn til tale, piktogrammer, IPads mm.
 Der blive fokuseret på kendskab til mindre arbejdsopgaver og instruktionsforståelse gennem
brug af kommunikative hjælpemidler,
 Eleven undervises via praktiske opgaver, aktivitetsture/besøg og det sociale fællesskab
De sociale kompetencer
 Målet er, at eleven opbygger mestringsstrategier. Eleven vil således understøttes i løbende at
forbedre sine sociale færdigheder og i at indgå i et fællesskab. Fokus vil være på kommunikation,
adfærd og samarbejde.
De personlige kompetencer
 Eleven vil understøttes i løbende at tilegne sig mestringsstrategier for forskellige sociale kontekster og i opgaveløsninger.
Uddannelsen følger en årsplan, hvori der er skemalagt undervisning.
Målet er er ligeledes at eleverne, så vidt muligt, bliver selvhjulpne. I de tilfælde, hvor en elev har behov
for hjælp til at komme på toilettet eller til at spise, træder personalet til.
Behovet for hjælp til personlig pleje og hygiejne tilpasses individuelt, og der er dermed variation i den
støtte, der gives.
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ØVRIGE AKTIVITETER

 Julemarked og forårsmarked
 2-3 årlige idrætsstævner
 Julefest og forældremøder
For flere oplysninger om CABAS kan dette findes på vores hjemmeside:
https://www.cabas.dk/
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HØJVANGEN 11, 3060 ESPERGÆRDE

