LANDSBYEN SØLUND ER:

FAG OG AKTIVITETER VI TILBYDER:

Landsbyen Sølund er landets største boform til
personer med udviklingshæmning. Landsbyen har
bl.a.: eget Aktivitetscenter, snoezelhus, svømmesal, dyrehold, café, ridetilbud m.m.




I Landsbyen arbejder vi ud fra begrebet Gentle
Teaching, der handler om måden at se et andet
menneske på. Det ligger i Gentle Teaching, at vi
møder andre mennesker kærligt og ligeværdigt og
giver størst mulig indflydelse på eget liv. Se mere
på: www.solund.dk













ÅRETS GANG:
I løbet af et år bliver der arrangeret en lang række åbne arrangementer på Sølund, som STU eleverne vil få tilbud om deltagelse i.












Fastelavnsfest
Sølundfestivalen
Høstmarked
Dyrehavemarchen med festmiddag og
musik
Julemarked
Julefest
Teaterforestillinger/koncerter
Gudstjenester med Sølunds præst
Søhestens fødselsdag med ringridning
Majstangsfest
Skovhandi

Ridning
kommunikation – opbygning og træning i individuelle
kommunikationssystemer
motorik og bevægelse – i naturen, på legepladsen, i
gymnastiksalen og i motionsrummet
svømning
madlavning
udeliv – bål, hulebygning, ture til skov, sø og strand,
fisketure
dansk
matematik
kreative fag – f.eks. drama, maling, tegning og fremstilling af årstidsrelaterede produkter
musik – deltagelse i diverse musikterapeutiske grupper
på Sølund og andre åbne musikaktiviteter
sansning – bl.a. ved brug af snoezelhuset ”Guldhornet”
ungdomsliv – musik, mode, medier, venskaber, kærester, kropsbevidsthed, massage, seksualitet m.m.
Oplevelsesture/virksomhedsbesøg

L AN D SB Y E N SØ L U ND

STU Sølund

Der vil desuden i løbet af året blive arrangeret temauger –
eksempelvis omhandlende årstiderne og højtider. Der kan
også være mulighed for mere traditionel undervisning eksempelvis i dansk og matematik.

FOR MERE INFORMATION - KONTAKT:
live
AKTIVITETSCENTRET LEDELSE

lars-peter.molgaard.frandsen @skanderborg.dk
40228777
bettina.simonsen@skanderborg.dk
20122476

Landsbyen Sølund udbyder den særligt
tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) af
3 års varighed for unge med særlige behov
i alderen 16-25 år.

STU ER:
STU er et 3-årigt uddannelsesforløb for unge med
særlige behov, hvor der tages udgangspunkt i en individuelt tilrettelagt uddannelsesplan, som udarbejdes af
kommunens UU-vejleder, i samarbejde med den unge,
pårørende og evt. bosted
Uddannelsesforløbet skal i videst muligt omfang tilrettelægges under hensyntagen til den unges kvalifikationer, modenhed og interesser.
Uddannelsen består af undervisning og
af praktikforløb.

MÅLGRUPPE:
Sølunds STU er tænkt som et tilbud til 2 grupper af
unge:
1. Unge med multihandicap (fysisk og psykisk handicappede, kommunikationssvage med brug for megen støtte)
2. Unge med autisme (kommunikationssvage, evt.
selvskadende og/eller udadrettet adfærd med brug
for et skærmet miljø)
Sølunds STU har løbende optagelse ved pladsledighed.

ORGANISATION & DE FYSISKE
RAMMER:
Organisatorisk er STU en integreret del af Sølunds
Aktivitetscenter. Eleven vil således være tilknyttet en
af Aktivitetscenterets 4 bruger grupper.
STU´ en deler således hverdag med aktivitetscenteret
brugere. Samtidigt er det også 2 forskellige tilbud. De
pædagogiske tilbud er forskelligt på 4 områder:
STU arbejder:



mere målrettet og individuelt med eleven.
Uddannelsesplanen er centralt i denne sammenhæng.



Det er mere intensivt med elevens kommunikative muligheder. IKT er derfor særligt opprioriteret.



Der arbejdes med temauger og forløb.



Der er et særligt fokus på ungdomsliv

INDHOLDET I UDDANNELSEN
Nøgleordene er: Kommunikation, indflydelse på eget
liv, sansestimulation, fysiske aktiviteter og et aktivt
ungdomsliv.
Da Sølunds STU, henvender sig primært til kommunikationssvage elever, og derfor bliver der lagt stor vægt
på arbejdet med alternative kommunikationsformer i
forhold til den enkelte elev.
Et af formålene med at fokusere på arbejdet med
kommunikation er at øge elevens mulighed for at kunne få indflydelse på eget liv bl.a. ved at kunne foretage
valg og blive forstået.
Ligeledes vil eleverne typisk have et eller flere sansehandicap eller problemer med sansebearbejdning,
hvorfor der fokuseres på sansestimulation, bl.a. ved
brug af snoezelhus, svømmesal, ridning, musikaktiviteter, udeliv m.m.
Den enkelte elevs skema tager udgangspunkt i elevens
uddannelsesplan. Med udgangspunkt i uddannelsesplanen udarbejder den unges kontaktperson en undervisningsplan, der evalueres minimum én gang årligt
eller efter behov .
Hverdagen er opbygget af såvel individuelle som gruppe aktiviteter—nogle aktiviteter sammen med aktivtetscenter brugere og andre som selvstændige STU
aktiviteter.

PRAKTIK:
Som en del af uddannelsesforløbet skal alle elever i praktik. Praktikken kan afvikles i en af de andre Aktivitetsgrupper. Der kan også være mulighed for praktikafvikling andre egnede steder. Praktikforløbene kan afvikles som
sammenhængende perioder eller med enkelte dage ugevis.

PERSONALE:
Medarbejderne består af pædagoger og ergoterapeuter
med kompetencer indenfor et bredspektret kommunikationsområde og med specialpædagogisk viden og erfaring.
Desuden vægtes tværfagligheden, således at Sølunds andre faggrupper — fysioterapeuter, musikterapeut etc. —
inddrages i uddannelsen.
Hver elev har egen kontaktperson.

ÅBNINGSTID:
Åbningstiden er mandag til torsdag 9.00 - 15.00 og fredag
9.00 - 14.00. Der er mulighed for særaftaler for elever,
der bor hjemme hos deres forældre.
Der er lukket 3 uger i sommerperioden, mellem jul og
nytår, i påskeugen, fredag efter Kristi Himmelfartsdag, og i
forbindelse med 2 temadage for personalet pr. år.

BEFORDRING:
Udgifterne til befordring af eleverne afholdes af kommunalbestyrelsen.
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