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Fysiske rammer:
STU - FGU NORD er en lille STU 
med en normering på max 24 elever, 
hvilket er med til at skabe kvalitet, 
tryghed og det bedste potentiale for 
udvikling hos den enkelte elev. STUs 
fantastiske fysiske rammer, både 
inde og ude, rummer læringsrum og 
-faciliteter der støtter didaktisk og 
anerkendende op om undervisningen 
samt om elevgruppens individuelle 
behov i dagligdagen.

STU har til huse i en bygning for sig 
selv på Lautrupgård i Ballerup i for-
bindelse med ungdoms- og uddan-
nelsesmiljøet på FGU Nord.

STUs lokaler er udformet med pæda-
gogiske læringsrum, der er lyse, åbne 
og imødekommende samtidig med 
at de rummer talrige muligheder for 
udviklende aktiviteter samt fysisk 
udfoldelse. Muligheder der ligeledes 

skaber grobund for nye interesser 
og udvikling af sociale færdigheder. 
STU kan således, qua lokalernes ind-
retning og konstruktion, favne bredt 
i undervisningen, fra de helt stille sy-
sler der kræver ro til fordybelse, over 
forskellige værksteds-muligheder og 
til fysiske og sportslige udfoldelser, 
alt under samme tag.

Det trygge i det store
En anden og helt unik mulighed på 
vores STU er, er at vi indgår i et større
 ungdomsmiljø i form af FGU Nord, 
som ligger på samme matrikel. STU 
er en lille underafdeling på FGU, 
hvorfor aktiviteter og interne praktik-
ker er nærliggende. Det tætte samar-
bejde med FGU giver STU-eleverne 
adgang til at stifte bekendtskab med 
et større ungdomsmiljø, som et alter-
nativ og en udfordring til de trygge 
rammer de oplever dagligt på STU. 
Dette muliggør at eleverne fra STU 
kan blive inkluderet i et større unge-
miljø, hvor de får mulighed for at dyr-
ke fællesskaber på tværs, udvide de-
res fremtidsmuligheder/perspektiv på 



dette samt stifte bekendtskab med 
uddannelses- og arbejdsmuligheder 
efter STU.

På STU benytter vi os naturligvis af 
denne mulighed og vi planlægger 
vores årshjul så det harmonerer med 
de aktiviteter på FGU, som er me-
ningsfulde i forhold til målgruppen på 
STU. STUs elever deltager i fællesar-
rangementer og fællesmøder, spiser 
ofte i kantinen sammen med de an-
dre elever fra FGU og indgår i større 
arrangementer ved FGU Nord som 
åbent hus, musikfestival, foredrag og 
skolefester mm.

STUs samarbejde med FGU giver 
vores elever nært kendskab til læ-
rere og elever ”på den anden side”, 
hvilket opbygger og skaber tryghed 
ved færden i større uddannelses- og 
ungemiljøer. Herved åbnes mange 
muligheder for deltagelse i værk-
steds-praktikker og almen undervis-
ning på FGU (både i Ballerup og på 
FGU-Nords anden afdeling i Glad-
saxe), i den udstrækning at eleven 
kan profitere af dette.

Undervisning:
Der lægges på STU stor vægt på 
elevernes individuelle og sociale 
udvikling, hvor eleverne lærer fæl-
lesskabets betydning, ved at opleve 
at vi løfter i flok og at vi er stærkest 
sammen, med accept og respekt for 
hinandens individuelle forskelligheder

Undervisningen støtter sig op af 
metoden teacch, der skaber forud-
sigelighed og tryghed i hverdagen. 
Dagens undervisning starter i sam-
let flok kl. 08.00, i en rundkreds, og 

afsluttes på samme måde, uanset 
om læringen foregår på matriklen 
eller ude af huset. Rundkredsen er et 
vigtigt omdrejningspunkt for vores 
arbejde, da det er her vi ser hinanden 
i øjnene, både undervisere og elever. 
Det er her vi mærker efter og itale-
sætter  den enkelte elevs dagsform, 
så vi alle kommer bedst muligt gen-
nem dagen.

Den daglige undervisning er dækket 
af et ugeskema, hvor det kollektive 
bofællesskabs inspirerede lærings-
miljø med vores køkken i centrum  er 
omdrejningspunkt for botræningen. 
Dette sker blandt andet ved at de 
unge lærer at tilberede måltider, samt 
at stå for alt andet praktisk omkring 
det sociale og kulturelle fællesskab, 
der eksisterer omkring måltidet.

Dagene er opbygget i en forudsigelig 
struktur, hvor eleverne blandt andet 
arbejder i projekter, både individuelt 
og selvstændigt og gennem værk-
stedsundervisning i bred forstand. 



Bevægelse, interesser og sundhed er 
gennemgående for ugens struktur, 
hvor der er plads til mange ekskursi-
oner og aktiviteter, med afsæt i diffe-
rentierende didaktiske- og lærings-
faglige mål. 

Vi lægger på STU også stor vægt 
på fysisk aktivitet og frisk luft, med 
morgentræning dagligt og en ugent-
lig bevægelsesdag, med fokus på 
sund kost, fysisk og psykisk udvikling 
og velvære. Lærergruppen har flere 
friluftsvejledere med speciale i bl.a. 
udeliv og klatring, noget som elever-
ne har stor glæde og udbytte af, ikke 
mindst nu da vi har fået etableret 
egen indendørs klatrevæg.

Værkstederne bliver tilrettelagt i 
temaer, almen undervisning som 
dansk og matematik indgår både 
som selvstændige temaer og som 
disciplin i de forskellige værksteder. 
Eleverne roterer mellem de forskellige 
værksteder, normalt i grupper på 4-5 
personer, på turdage og ud af huset 
dog i flere forskellige konstellationer. 

Undervisningen tager altid afsæt 
i individuel vurdering, med særlig 
meget støtte og nærhed gennem 
relationsarbejdet. Trivsel og tryghed 
er omdrejningspunkt i den enkeltes 
udvikling og læring.

I løbet af uddannelsen kommer ele-
verne i relevante virksomhedsprak-
tikker efter ønsker, interesser, evner 
og muligheder, og her kommer STUs 
samarbejde med FGU som tidligere 
nævnt helt naturligt i spil.

Den virkelige STU FGU Nord
Hvordan fortæller man retvisende på 
skrift, hvordan en virkelighed og en 
dagligdag ser ud på en lille STU som 
vores - det er ikke nemt. 
Derfor er vi på STU altid imødekom-
mende og fleksible i forhold til at 
arrangere besøg, rundvisninger, prak-
tikker etc. for samarbejdspartnere og 
for interesserede elever. 
Den bedste og mest retvisende ople-
velse af STU FGU Nord fås derfor ved 
at besøge os og vores elever, så I kan 
opleve, hvem vi er og hvad vi kan.
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