HANDELSSKOLENS STU

- Et særligt tilrettelagt uddannelsestilbud fra handelsskolen
LÆS MERE PÅ HS-STU.DK

Få en uddannelse inden for butik, handel, kontor og e-handel

HANDELSSKOLENS STU
På Handelsskolens STU udvikler du dine personlige og faglige kompetencer indenfor Handels- og Kontor området. Det
overordnede mål er at du opnår trivsel og livskvalitet i uddannelses-, arbejds-, fritids – og privatlivet og et liv som aktiv
medborger.
Målet nås ved at have ligeligt fokus på dine sociale, personlige og faglige ressourcer og kompetencer. Og ved en individuel tilrettelagt undervisning, i et uddannelsesmiljø hvor forudsigelighed og håndgribelighed skaber grundlaget for en
tryg dagligdag - med tæt relation mellem elev, undervisere og pædagoiske medarbejdere.

KONTOR OG SERVICE

HANDEL, LOGISTIK OG LAGER.

Arbejde på et kontor eller en reception med b.la. at
passe telefon, skrive mails, lave bestillinger, arkivere,
sætte aftaler i kalenderen, sende post, gøre klar til møder
og tage i mod kunder.

Arbejde med handel, logistik og lager, med bl.a.
varemodtagelse og oplægning af vare, pakning af vare
til udlevering og forsendelse, samt IT værktøjer til lagerstyring.

BUTIK
Arbejde i et supermarked eller i en butik, med bl.a.
kundebetjening, varehåndtering, butiksindretning og
kassebetjening.

E-HANDEL
Vedligeholdelse af hjemmesider og web-shops der skal
opdateres med produkter, priser og billeder.

VIRKSOMHEDSBESØG

Afsætning med dansk

It med engelsk

Kommunikation, livsstil og selvforståelse

Mestring af egen tilværelse

Mig som borger

Mig som medarbejder

PRAKTIK
&

Almen arbejdsevne

E-handel

Lager

Butik

1. ÅR: INDGANGSÅR

Virksomhedsøkonomi med matematik

2. ÅR: FORDYBELSESÅR

Kontor

3. ÅR: AFSLUTNINGSÅR

ERHVERVSRETTET
PERSONLIGT RETTET

UDDANNELSENS OPBYGNING
Hele uddannelsesforløbet tager 3 år, med du kan vælge et kortere forløb. Uanset hvad du vælger, vil de første
12 uger være et gensidigt afklaringsforløb.
Indgangs år, med introduktion til handelsområdet
■

Her vil du blive præsenteret for de forskellige områder, besøge virksomheder og blive fortrolig med de forskellige
fag – både personlig rettede fag og erhvervsrettede fag.

Fordybelsesår, med praktik og dygtiggørelse
■

Her vil du både arbejde mere med fagene og prøve at være i praktikker og besøge virksomheder.

Afslutningsår, med praktik og tiden efter Handelsskolens STU
■

Her vil du være meget i praktikker og forberede dig på, hvad der skal ske efter Handelsskolens STU.

HVEM KAN KOMME
.

Handelsskolens STU er for sårbare unge med særlige
behov, der kan profitere af det rolige og forudsigelige
uddannelsesmiljø, samt de tætte relationer med underviserne. Unge der er kendetegnet ved at have sociale og
kommunikative udfordringer, typisk dokumenterede via
psykologiske undersøgelser eller formuleret i diagnoser,
som f.eks. autismespektrumforstyrrelse, Tourette
Syndrom, OCD og depression.

PÅ HANDELSSKOLENS STU
Handelsskolens STU er for unge der allerede har interesse for Handel og Kontor området, eller har lyst til at
finde ud af om området kunne være interessant i forhold
til et job og uddannelsesmæssigt perspektiv.

Skolepligten skal være afsluttet, men der er ikke nogen
øvre aldersgrænse, så Handelsskolens STU kan være
en mulighed for både unge der er berettiget til STU, et
revalideringsforløb eller et ressourceforløb.

■
På Handelsskolens STU vil eleverne møde en
pædagogik, der er præget af forudsigelighed,
dynamik, oplevelser og interaktion. Det betyder at
eleverne vil have en dagligdag, der er kendetegnet ved:
■

Eleven ved hvad der skal ske, og hvad der
forventes af eleven.

■

Eleven vil opleve tætte relationer til
underviserne og de pædagogiske vejledere.

■

Eleven vil lære og skabe erkendelse gennem
oplevelse.

■

Eleven vil opleve afveksling i undervisnings
formerne og den omgivende by inddrages i
undervisningen.

Hos Handelsskolens STU har skoledagen faste mødetider. På en typisk skoledag er der både holdbaseret basisforløb, hvor der arbejdes med de helt grundlæggende
elementer i de erhvervsrettede fag, inkl. virksomhedsbesøg.

Virksomhedsbesøg benyttes forholdsvis hyppigt i undervisningen til konkretisering af emner og som egentlig virksomhedskendskab til brug for præsentation af
virksomhedstyper og jobfunktioner på det merkantile
område.

Der arbejdes derudover med de individuelle plusforløb,
hvor eleverne arbejder på et mere individuelt plan, med
emner fra basisforløbet, opgaver der uddyber emner fra
basisforløbet, motion, dansk, matematik eller noget helt
andet.

Derudover er der løbende sociale aktiviteter, samt
”projektdage” med temaer indenfor de personligrettede
fagområder, som f.eks. kommunikation, kost og krop.

Fagområdet eleven ønsker at dygtiggøre sig indenfor
fastlægges efterhånden som eleverne får kendskab til
forskellige områder gennem ”snusepraktiker”. Det første
år handler om, at eleven får kendskab til en række af de
forskellige områder inden for handel og kontor. Og samtidig bliver lidt klogere på sig selv, sine interesseområder
og får prøvet sig selv lidt af, i f.eks. ”snusepraktikker”.
Sammen med eleven sigter vi mod, at eleven får vekslet

sine potentialer til bl.a. almen arbejdsevne og faglige
kompetencer, samtidig med at eleven arbejder hen imod
en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som
muligt.

Handelsskolens STU
Læs mere på www.hs-stu.dk eller kontakt
Handelsskolens STU
Tietgen KompetenceCenter
Ejlskovsgade 3, 5000 Odense C
Telefon 65 45 25 02
Mail: hsstu@tietgen.dk

Handelsskolens STU
Skive Handelsskole
Arvikavej 2B, 7800 Skive
Telefon 40 37 20 96
Mail: hsstu@skivehs.dk

