Servicedeklaration for STU Viborg, en del af Jobigen Viborg.
Tilbuddets navn og kontaktoplysninger:
STU Viborg
Klostermarken 16
8800 Viborg
Tlf.nr.: 8787 7400
www.stu.viborg.dk
Mail: stu@viborg.dk
Daglig leder af Jobigen, Viborg Kommune: Janni Retoft
Tlf.nr.: 8787 4539
Mail: jre@viborg.dk
Leder af STU Viborg: Søren Bjerg Hedemann
Tlf.nr.: 2074 0106
Mail: sobh@viborg.dk
Hvad tilbyder vi?
Lovgrundlag:
a) Lov nr. 783 af 15. juni 2015 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1031 af 23. august 2013 med de ændringer der følger af § 41 i lov nr. 1605
af 26. december 2013 og § 4 i lov nr. 1539 af 27. december 2014
b) Bekendtgørelse nr. 739 af 3. juni 2016
c) Vejledning nr. 9534 af 3. juni 2016 som forklarer og uddyber loven, jf. a) og b) ovenfor
Uddannelsens 3 hovedområder:
1: Almen dannelse
2: Specialisering
3: Praktiske aktiviteter, herunder praktik.
Uddannelsens overordnede målsætning:
Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov § 1:Formålet med ungdomsuddannelsen er, at
unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige
kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre
uddannelse og beskæftigelse.
Tilbuddets målgruppe
Målgruppen er unge mellem 16 år og 25 år, der ikke kan gennemføre en ordinær uddannelse, selv med
specialpædagogisk støtte.
Fysiske rammer
STU Viborg har adresse på Klostermarken 16, 8800 Viborg. Idræt og andre fysiske aktiviteter foregår
primært andre steder end på Klostermarken på grund af mangel på egnede lokaler.
Lokaler på Klostermarken:
• Kantine, administration, undervisningslokaler og værksteder
STUs bygning er i to etager, men der er elevatorer beregnede på kørestolsbrugere og andre
bevægelseshæmmede.
I undervisningen af de unge lægger vi vægt på følgende.
• Et individuelt tilrettelagt uddannelsestilbud.
• En anerkendende og inddragende tilgang, hvor de unge respekteres for det, de kan, og bliver
taget alvorligt.
• Medinddragelse af de unge i valg af undervisningens indhold og metoder.
• Generelt et uddannelsestilbud, hvor de unge er i centrum.

Dagligdagens rytme
Den daglige undervisning normalt ligger mellem kl. 8.30 og kl. 14.00 mandag-torsdag samt fredag kl.
8.30-12.00. Undervisningen omfatter 21 klokketimer om ugen, 200 skoledage om året.
Medarbejdere
Der er hovedsageligt ansat medarbejdere med social- eller lærerfaglig baggrund.
Betaling af faste og frivillige ydelser
Uddannelsen er gratis for den enkelte unge – herunder også nødvendig transport til og fra STU Viborg.
Elevindflydelse
De Studerendes råd (DSR) består af repræsentanter for de unge i klasserne (teamene) på STU Viborg.
Formand og kasserer har sæde i STU Viborgs bestyrelse.
I dagligdagen har den enkelte unge indflydelse på indhold, metode og målsætninger med afsæt i den
individuelle uddannelsesplan.
Unge over 18 år har ret til at fravælge pårørendes indblanding i deres uddannelse. STU Viborg
inddrager altid pårørende i forhold til unge under 18 år.
Individuelle planer
Uddannelsesplanen laves af en vejleder fra Ungdommens Uddannelsesvejledning i samarbejde med
den unge og dennes pårørende. I samarbejde med den unge udarbejder STU Viborgs undervisere en
individuel undervisningsplan med afsæt i uddannelsesplanen.
Optagelse/visitation
Det er vejlederen fra Ungdommens Uddannelsesvejledning, der i samarbejde med den unge og de
pårørende laver indstilling til visitationsudvalget. Visitationsudvalget, som repræsenterer
kommunalbestyrelsen, afgør, om den unge er indenfor målgruppen. Derefter indstilles til STU-tilbud.
Klagevejledning
Jf. Bekendtgørelse nr. 1031 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov § 12 kan
visitationsteamets afgørelser ikke indbringes for en højere administrativ myndighed.
Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 3, stk. 1 og 4, § 7, stk. 2 samt § 8, stk. 1, 3 og 4 i Lov om
ungdomsuddannelse for unge med særlige behov kan dog af den unge indbringes for Klagenævnet for
Specialundervisning. Det samme gælder kommunalbestyrelsens afgørelser om indholdet af
ungdomsuddannelsen.
Klagenævnet for Specialundervisning
Teglholmsgade 3
2450 København SV
Tlf.nr.: 33 41 1200
Telefontid: mandag-fredag kl. 9.00-15.00
Tilsyn med og evaluering af tilbuddet
Viborg Kommune fører tilsyn med STU Viborg. Der afholdes mindst et tilsyn om året. Ved hvert tilsyn
udarbejdes der en tilsynsrapport. Tilsynsrapporten er offentlig tilgængelig på Viborg Kommunes
hjemmeside og på www.tilbudsportalen.dk.
Anonyme henvendelser
Der er mulighed for at henvende sig til Tilsynsenheden i Job & Velfærd på telefon 8787 6902, hvis man
som medarbejder, beboer eller pårørende har oplysninger om bekymrende forhold på et tilbud.
Henvendelsen sker med fuld anonymitet.
For yderligere oplysninger om Tilsynsenheden kan henvises til følgende link:
http://kommune.viborg.dk/Borger/Seniorer-og-pensionister/Boliger/Tilsyn

Servicedeklaration – fritidstilbud ved STU Viborg
Tilbuddets navn og kontaktoplysninger
Clubben
STU Viborg
Klostermarken 16
8800 Viborg
Tlf.: 8787 7400
www.stu.viborg.dk
Mail: stu@viborg.dk
Daglig leder af Jobigen, Viborg Kommune: Janni Retoft
Tlf.nr.: 8787 4539
Mail: jre@viborg.dk
Leder af STU Viborg: Søren Bjerg Hedemann
Tlf.nr.: 2074 0106
Mail: sobh@viborg.dk
Hvad kan vi tilbyde?
I forbindelse med STU Viborg er der etableret et fritidstilbud. Fritidstilbuddets indhold er godkendt
af Social- og arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget.
Tilbuddet består af en pasningsordning for elever på STU Viborg, hvor der tages vare på de unge,
således at de er under forsvarligt opsyn i den tid, de opholder sig i fritidstilbuddet.
Tilbuddet kan kun i meget begrænset omfang karakteriseres som et pædagogfagligt tilbud med
igangsættelse af aktiviteter, der konkret er målrettet den enkelte unges behov og individuelle
undervisningsplan.
Unge under 18 år visiteres efter Servicelovens § 36, og myndighedsopgaven varetages hermed af
Børn & Unge.
Unge over 18 år visiteres til fritidstilbuddet efter Servicelovens § 104, og myndighedsopgaven
hermed varetages i Visitation Social.
Tilbuddets målgruppe
Målgruppen er unge mellem 16 og 25 år, der er optaget på STU Viborg, og som har behov for et
fritidstilbud.
Fysiske rammer
Fritidstilbuddet hører til i lokaler på STU Viborg, Klostermarken 16, 8800 Viborg.
Der er et basisområde, men STU Viborgs faciliteter kan bruges i det omfang, der er behov for det.
Åbningstider for fritidstilbud på undervisningsdage
Mandag - torsdag: fra kl. 07.00 til kl. 08.30 og fra kl. 14.00 til kl. 16.00
Fredag: fra kl. 07.00 til kl. 08.30 samt fra kl. 12.00 til kl. 15.00
Fritidstilbud på skolelukkedage
STU Viborg har direkte visitationskompetence til at tilkende fritidstilbud på skolelukkedage for
unge, der er visiteret til STU fritid.
Pårørende til unge, der er visiteret til STU fritid, skal tilkendegive om der er behov for et tilbud
senest 6 uger før en konkret ferie/skolelukkedag.
STU fritid vil på skolelukkedage foregå på aktivitetshuset Skriversvej 8, 8800 Viborg.
Dette gælder med udtagelse af 2 uger af sommerferien, hvor aktivitetshuset Skriversvej er lukket.
Her vil STU fritid foregå i aktivitetslokalet Kuben på Fynbohus, Nørregade 3, 8830 Tjele.
Medarbejdere
Opgaven varetages på skoledage af personale, der er tilknyttet STU Viborg.

Betaling af faste og frivillige ydelser
Fritidstilbuddet er gratis for den enkelte unge, herunder også nødvendig transport til og fra
fritidstilbuddet.
Brugerindflydelse og bruger-/pårørendesamarbejde
Da der kun er tale om en pasningsordning, er der ikke selvstændige arrangementer eller
samarbejdsmøder med pårørende. Dette kan foregå efter behov på de årlige samarbejdsmøder og
i forbindelse med de pårørendes daglige kontakt med STU Viborg.
Handleplansarbejde
Da der er tale om en pasningsordning, udarbejdes der ikke handleplaner i fritidstilbuddet.
Optagelse/visitation
Optagelse/visitation til fritidstilbuddet og kørsel sker gennem Familieafdelingen for unge under 18
år og gennem Visitation Social for unge over 18 år.
Klagevejledning
For unge over 18 år vil der ved afslag på ansøgning om plads i fritidstilbuddet være vedlagt en
klagevejledning i brevet fra sagsbehandleren.
Klage over personalets adfærd og optræden eller den måde, hjælpen gives på, skal rettes til den
personaleansættende myndighed, det vil sige borgmester eller kommunaldirektør.
Klage over det generelle serviceniveau rettes til Byrådet.
Tilsyn med og evaluering af tilbuddet
Viborg Kommune fører tilsyn med fritidstilbuddet på STU. Der afholdes mindst et tilsyn om året.
Ved hvert tilsyn udarbejdes der en tilsynsrapport. Tilsynsrapporten er offentlig tilgængelig på
Viborg Kommunes hjemmeside og på www.tilbudsportalen.dk.
Anonyme henvendelser
Der er mulighed for at henvende sig til Tilsynsenheden i Job & Velfærd på telefon 8787 6902, hvis
man som medarbejder, beboer eller pårørende har oplysninger om bekymrende forhold på et
tilbud. Henvendelsen sker med fuld anonymitet.
For yderligere oplysninger om Tilsynsenheden kan henvises til følgende link:
http://kommune.viborg.dk/Borger/Seniorer-og-pensionister/Boliger/Tilsyn

