STU FOR CI-BRUGERE, DØVE
OG UNGE MED HØRETAB

- ET DAGTILBUD PÅ
CASTBERGGÅRD I RØDOVRE

VORES STU INKLUDERER, FASTHOLDER OG GIVER HELHED!
Castberggårds STU-tilbud er målrettet CI-brugere, døve og unge med høretab
mellem 18 og 25 år. Vi har stor respekt for den forskellighed, der kendetegner
denne gruppe. Derfor er vores STU-tilbud også skræddersyet til den enkelte,
så alle elever får opfyldt netop deres behov.
Gennem gensidig anerkendelse, respekt og
tillid - både mellem de unge og underviserne
og de unge imellem - arbejder vi målrettet
med en individuel indsats for den enkelte
unge.
Vi fokuserer på, hvad den enkelte kan og tager
hensyn til det tempo og den metode, der
fungerer bedst for hver elev.
Det er grundlæggende for vores arbejde, at
den enkelte unge forstår, at han/hun skal tage
ansvar for sit eget liv og lære selv at finde
oplysninger og hjælp de relevante steder. Vi
arbejder ud fra, at alle er medborgere og skal
have mulighed for at være en aktiv del af
samfundet.
Plads til både tegn og tale
Blandt vores elever er der både CI-brugere,
døve og personer med høretab. En del af dem
har også tillægshandicap.
Med en bevidst blanding af døve, hørehæmmede og normalthørende medarbejdere er vi
lykkedes med at skabe et miljø, hvor alle elever
kan finde tryghed i kommunikationen og på

den baggrund blive i stand til at udnytte de
muligheder, de har.
Vi styrker talesproget hos de elever, der
kan udnytte deres hørelse og hjælper med
håndtering af høreapparater og tekniske
hjælpemidler.
Døve elever bliver undervist både på – og i –
tegnsprog. Vi arbejder intensivt med udviklingen af den enkeltes tegnsprog, hvilket gavner
både ordforråd og begrebsforståelse.
Nye CI-brugere, der ofte kan føle sig sprogligt
rodløse, får hos os mulighed for at træne både
tegnsprog og tale.
Tæt samarbejde
Vi arbejder tæt sammen med UU-vejledere,
døvekonsulenter/specialkonsulenter samt sagsbehandlere for at sikre det bedst mulige forløb
for den unge.

FOKUS PÅ FAGLIGHED, SOCIALE EGENSKABER OG PRAKTIK
Et STU-tilbud på Castberggård Job- og Udviklingscenter er altid individuelt,
men vi har en række faste moduler, som alle vores elever kommer til at stifte
bekendtskab med. Vi arbejder hele tiden med at udvikle nye moduler afhængigt af den aktuelle elevgruppe.
SAMFUNDSFORSTÅELSE
For at kunne tage vare på sit eget liv og
blive klar til en aktiv voksentilværelse, er
det vigtigt, at den enkelte har kendskab til
samfundet og dets opbygning.
Derfor bruger vi også meget tid på at undersøge betydningen af vores kulturelle og
historiske baggrund. Vi skaber forståelse for
funktionen af den offentlige sektor, arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet og gør
den enkelte nysgerrig på, hvad der sker både lokalt og globalt.

DANSK OG MATEMATIK
Mange af vores elever har lidt nederlag i
skolen. Det er derfor vigtigt, at undervisningen i dansk og matematik tager udgangspunkt i konkret anvendelse af fagene.
I modulet botræning udarbejder vi fx med
indkøbslister, laver budgetter og bruger forskellige måleenheder.
Hvis en elev har de faglige færdigheder til
at tage Folkeskolens afsluttende afgangsprøve, kan vi understøtte og benytte elearning.

PRAKTIK

MOTION, KOST OG LIVSSTIL

Vi arbejder målrettet med praktikker for at
give den enkelte en fornemmelse af, hvilke
muligheder han/hun har på arbejdsmarkedet. Vi arbejder ud fra elevernes egne
ønsker og drømme, men vi er også realistiske i forhold til den enkeltes udgangspunkt
og jobfunktionens uddannelsesniveau. Vi
har konkrete virksomhedssamarbejder og
gør meget ud af at forberede den unge på
praktikken og følge op undervejs og efterfølgende.

Vores livsstil præger vores hverdag og vores
syn på livet. Hjerne og krop skal være i
balance for at kunne modtage undervisning.
Derfor er det vigtigt med et solidt kendskab
til betydningen af sund kost og motion.
Vi arbejder konkret med indkøb, budget,
varedeklarationer og madlavning og får
besøg af både en livstilsekspert og en
diætist. Vi går sammen i det lokale fitnesscenter og har derudover mange aktiviteter
ud af huset, fx roning, kajak og klatring.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Et STU-tilbud på Castberggård Job- og Udviklingscenter varer fra 1-3 år
afhængigt af behovet hos den enkelte unge. Der er løbende optag.
Som STU-elev kan man forvente
• Redskaber, der hjælper en med at træffe       
de rigtige valg.
• Selvindsigt og viden om stærke og mindre
stærke sider.
• Studieture i ind- og udland ud fra et
relevant emne, som skaber forståelse for
historien, andre mennesker og kulturer.
• Bærbar computer til rådighed på
dagtilbuddet.
• Medlemskab til et fitnesscenter.
• Ny viden om - og indsigt i - egen fremtid.
For at det skal blive en succes med en skræddersyet indsats for den enkelte elev, er det
nødvendigt at se på sammenhængen mellem
uddannelsesmuligheder, personlighed, styrker,
erfaringer og andre vigtige forhold.
Vi arbejder blandt andet ud fra principperne
bag MILIFE, som er baseret på en viden om,
at den bedste læring sker i forbindelse med
højt selvværd, positiv energi, fysiske aktiviteter og støttende relationer.

KONTAKT OS

Kontakt Castberggård Job- og Udviklingscenter for informationer om pris mm.
Adm. direktør Holger Jensen
Mobil: 28 58 20 87
Mail: hj@cbg.dk
Web: www.cbg-stu.dk

Castberggård Øst
Job- og Udviklingscenter
Gunnekær 24
2610 Rødovre
www.cbg-stu.dk

