Beretning
Juni 2014
Økonomi
2014 budget
Besparelser pga. nedgang i studerende optaget har betydet at vi i maj/juni måned har meddelt to medarbejdere uansøgt
afsked (omplacering eller fratrædelse i efteråret 2014). Herudover har vi reduceret i ledelsen, således at viceskolelederen –
som en foreløbig organisationsændring1 – pr. 1. juni d.å. er overgået til andre opgaver i Handicap. STU Undervisning manglede
pr. primo maj t.kr. 1.200, ved en driftsfremskrivelse (budgetopfølgning) til udgangen af året. Et endeligt forecast kan først
foretages efter sidste visitation 25/6 d.å. Forventningerne ligger, med de foretagne ændringer/reduceringer, stadig således at
der forventes et mindre underskud.
2015 budget
Ved indgangen til budget 2015 forhandlingerne, manglede vi med den nedsættelse i studerende antallet, som vi har oplevet,
t.kr. 2.500. Det svarer, ud fra en sammenskrivning af realiseret 2013 og budget 2014, til de 10 årsstuderende vi pt. mangler. De
implementerede reduktioner i personalet slår 100 % igennem i 2015. Yderligere reducering i personalestaben vil kræve længere
tids forberedelse og ændring af de opgaver vi løser i dag. Jeg har søgt ledelsen i HPU om en takstfremskrivning.
STU Fritid
Ingen ændringer.
Klubben Rosenvænget
Et mindre merforbrug på udgifterne i april/maj – Ingen yderligere kommentarer.
Placering af ny STU
Der har været møde i udvalget i sidste uge og der arbejdes i administrationen på en forhandling om en fremtidig placering.
Tidshorisonten er, med et forsigtigt gæt, skolestart i august 2016.
Fremtidens STU
Organisation og studieretninger
Allerede i forbindelse med indgangen til det ny skoleår, subsidiært i løbet af det, påtænker vi at tage nogle skridt i retningen af
nogle væsentlige ændringer, i den måde vi har organiseret os på, i den daglige drift.
Vi vil reducere antallet af storteams til 3(i stedet for de nuværende 4). Vi reducerer antallet af studieretninger (linjer) med 2 og
reintroducerer hold- og valgfag samt tværfaglige temadage og -uger.
Vi tænker at udvide aktiviteterne på STU+ på Lundvej, der skal ende med at fungere som arbejdsmarkeds- og praktikcenter.
Centeret tænkes bemandet uafhængigt af de tre teams på Vestervangsvej.
På den måde vil vi kunne opnå stordriftsfordelene ved at have større teams. Vi vil kunne have en større variation i udbuddet af
tilvalgsfag (til den specifikke undervisningsdel), men alligevel sikre en faglighed i tilbuddene, der gør dem attraktive,
meningsfulde og brugbare.
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Figur 1. Teams (linjer & studieretninger)
Tilbuddet
Udover den overordnede studieretning, er der i tilbuddet også nogle studietilvalg, i form af mere specialiserede retninger:
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Figur 2. Hold, valgfag og tværfaglige temauger
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Organisationsændringer skal vedtages politisk
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Studievejen
Da afklaringsforløbene ikke længere er lovpligtige (efter den seneste revision af lovgivningen om ungdomsuddannelse for unge
med særlige behov), sker afklaring (der hvor det fortsat bestilles af UU og hvor det giver mening) direkte i de relevante teams.
Den ’røde tråd’ igennem uddannelsen, sådan som vi opererer med det i planlægningsfasen, er nu (i prioriteret rækkefølge):
Fremmødestabilitet
Selvtransport
Bo undervisning
Personlig hygiejne/fremtræden
Praktik/job
Som hovedtemaer, ligger i alle ovennævnte:
Indgå i sociale relationer
Kommunikation
Medborgerskab
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Figur 3. Prioriteret progressionsmodel
Metodedokumentationen vil være OCN (Open College Network). I samarbejde med UU planlægges og følges progressionen;
kan ses i sammenhæng med indstilling (UU-Plan) og opgaveløsning(IU-Plan).
Afslutning af skoleåret 2014
Afgangselever 2014
Når vi kigger på de studerende, der forlader STU Viborg i juli, så ser fordeling på ’hvad der er planlagt’ ud, som følger:

Planlagt forløb efter STU
Fleksjob 39,1 %
(m./virksomhed)
Fleksjob 30 %
(u./virksomhed)
Ordinær uddannelse 13,3 %
Job i løntilskud 4,3 %
(førtidspensionister)
Aktivitetscenter 13,3 %
Figur 3. Indbyrdes fordeling på afgangselever 2014
Med venlig hilsen
Kim Ulrik Tranekjær Søgaard
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