Beskæftigelse, Økonomi & Personale
Jobigen - STU Viborg
Klostermarken 16
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 74 00
stu@viborg.dk
stu.viborg.dk

Praktiske oplysninger inden start på STU Viborg:

1. Mødetidspunkt:
Undervisningen begynder mandag den 9. august 2020 kl. 8.30 – 14.00.
Mandag – torsdag er der undervisning fra kl. 8.30 – 14.00.
Fredag er der undervisning fra kl. 8.30 – 12.00.

Dato: 1. juni 2021

2. Transport taxa:
Vi har samarbejder med Terndrup Taxa og HB-Care, når det drejer sig om
taxakørsel. Jer, der har brug for at køre med taxa, får udleveret en lille folder, hvor I kan finde relevante telefonnumre.
Det er vigtigt, at vi får besked, enten i form af en mail, der sendes til: stubefordring@viborg.dk eller en opringning til tlf. nr. 87 87 74 00, hvis eleven
ikke kommer i skole, eller måske ikke skal med hjem. Proceduren er, at
både taxafirmaet og jeg får besked. Hvis jeg ikke får besked om ændringen, kommer vi til at betale for transporten – også selvom I har givet besked til chaufføren.
Såfremt jeres kørsel skal ændres, skal vi have besked om dette senest 1½
uge før ændringen. Hvis eleven ikke skal med hjem en dag, skal vi vide
dette senest 2 timer før afhentningstidspunktet. Reglerne fremgår i folderen.
Vi er blevet lovet, at Terndrup Taxa eller HB-Care kontakter jer inden skolestart – hvor I får at vide, hvornår eleven skal være klar til afhentning.
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Hvis I ikke har hørt fra taxafirmaet fredag den 6. august, kan I prøve at
ringe på skolens hovednummer, der er 87 87 74 00. Vi kan træffes til kl.
13.30. Vi har før oplevet, at nogle forældre først er blevet kontaktet søndag
aften, som eleverne skal starte mandag morgen.
3. Transport bus og/eller tog:
Hvis I skal køre med bus/tog til og fra skole, skal I selv betale for transporten til skole den første skoledag. I får udleveret et skolekort i løbet af dagen, så I kan køre gratis hjem. I kan bruge skolekortet på alle hverdage –
dog kun til kl. 18.00 om fredagen. I kan ikke bruge kortet på skolelukkedage eller helligdage.
4. Kantinen:
Der er mulighed for at købe forskellige madvarer i vores kantine.
I kan betale kontant, sætte penge på ”bogen” eller bruge mobilepay. Nummeret er: 927172. I kan ikke skylde i kantinen.

Sagsbehandler: vpafj
Direkte tlf.: 24 94 12 99
Direkte e-mail: afj@viborg.dk

Hvis det ikke er jer selv, der overfører penge via mobilepay, beder vi om, at
den person, der overfører beløbet, skriver navnet på eleven i kommentarfeltet.
5. Aflastningsplan:
Hvis nogle af jer er i aflastning, er det vigtigt, at vi får en kopi af aflastningsplanen, så vi kan få kørslen ændret.
6. Skolens hjemmeside:
stu.viborg.dk
Her kan I finde ferieplanen for skoleåret samt mange andre nyttige oplysninger. F.eks. mail eller telefonnummer på en medarbejder på STU.
7. Nyt telefonnummer eller mail:
Hvis eleven eller jer pårørende får nyt telefonnummer, har vi brug for at
vide det på kontoret. Det samme gælder, hvis I skifter mailadresse.
Vi får automatisk besked, hvis I flytter adresse.
8. Fritidstilbud også kaldet Clubben:
Vi har et fritidstilbud på STU, som vi kalder Clubben. Åbningstiden er fra kl.
7.00 – 8.30 mandag – fredag og igen fra kl. 14.00 – 15.50 mandag til torsdag. Fredag har vi åben fra kl. 12.00- 14.50. Du skal have en bevilling fra
din sagsbehandler, hvis du skal benytte Clubben.

Med venlig hilsen
Anette Flarup
Sekretær

