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I job og
uddannelse
efter STU

Mød nogle af vores tidligere elever
og se, hvordan det er gået dem
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Færdigudlært på EGU
Jacob Plamen og Rasmus Dahl, der
pryder forsiden, blev færdige med deres
STU i 2018.
Jacob fik herefter en EGU som
ejendomsservicetekniker på Magleby
Skolecenter og Rasmus fik en EGU på

Erhvervsrettet STU
På Magleby Skolecenter er der fokus på,
at de unge skal videre i selvforsørgelse.
Derfor er der lavet erhvervsrettede tiltag
i uddannelsen ved siden af de almene.
- I vores forskellige produktioner indenfor Håndværk (tømrer, murer, maler,
anlæg), Køkken, Grøn Service, etc.

På vej ud i den
store verden
I juni 2018 var disse tre smukke unge
mennesker ude at sejle i gummibåden
sammen med bådfører Peter Seest. I
dag kører Morten Egelund maskiner
indenfor landbruget i Jylland, Line
Kolsøe har færdiggjort grundforløbet på
uddannelsen til salgsassistent og Nikolaj
Stentoft er netop startet på transportuddannelsen på ZBC.
Hold kursen og fuld fart frem!
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erhverver de unge direkte kompetencer.
Lærerne er uddannede håndværkere
med specialpædagogisk uddannelse eller
erfaring.
- På vores eget autoværksted Byens
Auto, der er en socialøkonomisk virksomhed med almindelige autokunder,
har vores unge en god praktikmulighed.

Hvalsø Savværk.
Efter to år har de nu færdiggjort deres
uddannelse og er blevet faglærte. Jacob
er nu ansat i Kopp Sorø og Rasmus på
Hvalsø Savværk.
Tillykke til dem begge!

- De fleste unge får tilbudt at erhverve kørekort på vores egen køreskole.
Undervisningen er tilrettelagt efter
målgruppen. Kørekortet er ofte udslagsgivende, når man skal finde job.
- Vores praktikvejleder hjælper de unge
med at finde praktik i en virksomhed.
Praktikken giver ofte den jobtræning,
der hjælper dem det sidste stykke mod
at være parat til arbejdsmarkedet.

Virksomhedspraktik i Maglebys
køkken
Hvis man ikke er helt klar til job eller
uddannelse, når man slutter sin STU,
så gælder det om at komme i virksomhedspraktik.

Da Rikke sluttede sin STU i efteråret
2018, fik hun en virksomhedspraktik
som køkkenassistent i Maglebys køkken, hvor hun også havde været i praktik
som en del af sin STU. I sin praktik deltog Rikke i arbejdet med at lave varm
mad til ca. 80 personer hver dag.
Efter praktikken i Maglebys køkken fik
Rikke en ny praktik i køkkenet i SANO
i Skælskør. Rikke bruger virksomheds-

praktikkerne til at øge sine kompetencer
indenfor køkkenfaget.
På billedet ses Rikke sammen med Per
Johansen, der er køkkenchef i Maglebys køkken. Per har haft rigtig mange
unge i praktik i sit køkken og giver en
glimrende mulighed for at finde en vej
ind på arbejdsmarkedet.

Statistik over unge
på STU

De sidste 101 på STU

De unge, der starter på en STU, er ikke
parat til ordinær uddannelse eller job.
Imidlertid er gruppen meget sammensat. Deres forudsætninger for at blive
klar er meget forskellige.

Arbejde:
Uddannelse:

28
26

LAB:

21

Rehabilitering:

26

Når man kigger på de sidste 101 unge,
der sluttede STU på Magleby Skolecenter, ser vi, at 26 unge (26 %) nu er i
gang med en uddannelse, 28 unge (28
%) har et lønnet arbejde, 21 unge (21 %)
er under LAB og 26 personer (25 %) er
i gang med rehabilitering. Tre af dem på
vej i flexjob.

Unge, der har afsluttet STU på Magleby Skolecenter siden starten i 2008:

- FGU
- Erhvervsuddannelse
- HF
- EGU
- Ledig
- Barsel

- Pension
- Ressourceforløb
- Flex

I alt

6
16
3
1
18
4
7
16
3

101
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På job i et ordentligt
køretøj
”Købke” står der i forruden. Magnus er
fornavnet. Da han gik på STU, elskede
han at køre med minigraver. Faktisk
blev han så god til det, at han stoppede
på STU før der var gået tre år og fik et
job som chauffør.

Det klarede han så godt, at arbejdsgiveren gav ham et stort kørekort og et
ordentligt køretøj at køre rundt.
Ikke så sært, han ser tilfreds ud.

Vi gør dét der skal til
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