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Tilbud til unge  
med særlige behov

På ZBC i Ringsted har vi tre faglige linjer for unge 
med særlige behov, en værkstedslinje, en Food linje 
og en IT linje.

Uddannelserne er særligt tilrettelagt unge, der af 
fysiske eller psykiske årsager, ikke umiddelbart kan 
gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse.

STU - En dannelsesuddannelse
Formålet med STU – Særligt Tilrettelagt Ungdoms-
uddannelse - er at give den unge kompetencer, der 
gør det nemmere at klare sig i en almindelig hver-
dag samt det videre arbejds- og studieliv.
 
Vi udvikler elevens faglige og almene dannelse i 
individuelle forløb, som tager afsæt i den unges 

interesser og talenter.
Vores succeskriterie og mål er at få gjort den unge 
parat til at begå sig i samfundet. 

STU er ligeledes forberedende til ordinær uddan-
nelse. Vi har et tæt samarbejde med ZBC’s øvrige 
uddannelser, hvor eleverne kan prøve deres nye 
kompetencer og studiefærdighed af.

Målgruppe
STU retter sig mod unge mellem 16 og 25 år med 
særlige behov, der gør det umuligt at gennemføre 
en almindelig ungdomsuddannelse.



Tilmelding til STU
Optagelse på uddannelsen sker på baggrund 
af en visitationssamtale. 
Det er sagsbehandler eller 
UU-vejleder, der sammen med 
den unge og dennes foræl-
dre indstiller til optagelse på 
STU-forløbet. 

Vi har ikke en fast uddannelses-
start og tager derfor løbende 
imod nye elever.

Kom på besøg  
og/eller i praktik 
Er du selv ung og interesseret, 
eller står du med et ungt men-
neske og mener, at STU vil være 
det rigtige - dét som kan give 
succesoplevelser og en kick-
start på det selvstændige vok-
senliv? Så kontakt STU på ZBC 
og få en snak. 

Der er altid mulighed for at af-
tale et besøg og en rundvisning 
hos os, så du kan få en fornem-
melse af vores tilbud. 

Derudover er det muligt at 
komme i praktik, inden even-
tuel opstart.

Er du sagsbehandler i kommu-
nen eller UU-vejleder, og består 
dit job i at gøre en mærkbar 
forskel for unge med særlige 
behov? Så kontakt os og hør 
mere om vores tilbud.

Kontakt STU 
2217 8840

Hverdagen på skolen
Der er undervisning fem dage om ugen. 
Skoledagen starter kl. 8.30 og slutter kl. 13.50. 
Hverdagen afveksles med idræt og bo-træning 
- f.eks. madlavning og tøjvask. Den unge trænes 
herved samtidig i håndtering af aktive afbrydelser 
og skift. Eleven har desuden mulighed for at komme 
på praktikophold internt på ZBC eller i eksterne 
virksomheder.

Den unge optræner kompetencer bredt, men sær-
ligt inden for sine interesseområder. 
Derefter videreudvikles viden, ofte inden for et eller 
flere af disse områder:

Værksted
Brug af håndværktøj, måleværktøj, elektrisk hånd-
værktøj, stationære værktøjer samt sammenføjnings-
værktøjer. Herudover kendskab til motoropbygning, 
skift af hjul, bremseservice mm.

Food 
Praktisk arbejde i bageri og køkken, hygiejne og 
fødevaresikkerhed, sundhed, råvarekendskab og 
bæredygtig udviking og FN‘s verdensmål.

IT
PC, server, operativsystemer, netværk, programme-
ring og robotstyring, hardware, webshop og iværk-
sætteri. 



ZBC   
Ahorn Allé 3-5   
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