Uddannelsespraktik
for STU
Et tilbud til virksomheder, der vil tage et socialt ansvar

Vil I hjælpe en ung i gang på
arbejdsmarkedet?
Daghøjskolen Sydvestjylland har brug for jeres hjælp til en lille gruppe unge, der
gerne vil i praktik som en del af deres STU-forløb.
Lige nu søger vi derfor nye virksomheder, der har overskud og lyst til at hjælpe de
unge ved at indgå en praktikaftale med os.
Måske er der en af vores unge kursister, der lige netop har lyst til at komme i praktik på jeres virksomhed, hvis de får tilbuddet, men de skal vide, at I gerne vil tage
imod ham eller hende.

Hvad er fordelen for jer?
For det første hjælper I den unge i gang, hvilket de er meget taknemmelige for.
For det andet er den unges arbejdskraft gratis for jer.
For det tredje vil I opleve glæden over at se den unge blomstre op ved at få nye
udfordringer, når de oplever, at der er brug for dem.

« Vi har et godt samarbejde med Daghøjskolen Sydvestjylland, og de praktikanter vi har haft derfra har
udviklet sig meget gennem forløbet. «
- Citat fra butikschef

Praktiske spørgsmål
Hvor lang tid varer praktikken?
Det er individuelt, men oftest kan det være perioder af op til 10 uger. Det er ofte
en god ide med en forpraktik nogle dage inden selve praktikken, så I kan se
hinanden an fagligt og socialt.

Skal virksomheden betale løn og feriepenge?
Nej, det er ulønnet for den unge.

Skal der være en uddannelsesplan?
Ja, den laver man sammen med
vejlederen på daghøjskolen og den unge

« Vi har haft meget glæde af
Jacob, også på det menneskelige plan. »
- Citat fra virksomhed

Hvad med forsikring?
STU-elever under 13 uger i praktisk erhvervsorientering er omfattet af statens
forsikring.

Får virksomheden penge for at have den unge?
Nej, - men i særlige tilfælde kan Daghøjskolen lønne en udpeget medarbejder fra
jeres virksomhed som mentor/lærer for den unge. Dette kræver en særlig
godkendelse af jer som praktiksted og en godkendelse af den pågældende
medarbejder, der skal fungere som mentor.

Kan den unge fortsætte hos virksomheden, hvis det fungerer godt?
Ja, hvis det kan indføres i uddannelsesplanen. Evt. kan den unge fortsætte i et
beskæftigelsestilbud via Jobcentret senere. Der findes mange forskellige
ordninger som fx. mesterlære, kortvarig uddannelse, flexjob eller lignende, som
begge parter kan have gavn af.

Hvordan er samarbejdet med Daghøjskolen?
Daghøjskolens vejledere vil besøge den unge på virksomheden og løbende følge op
på forløbet.

Hvordan kommer vi i gang?
I ringer til Daghøjskolen på tlf. 75 13 98 11

Hvad er STU?
STU henvender sig til unge under 25 år, der har et særligt uddannelsesbehov. Det er ofte
unge, der ikke har bestået folkeskolens afgangsprøver, men som måske vil kunne det ved
at få ekstraundervisning, praktisk træning og praktikophold i virksomheder eller institutioner.
Mange vil også - med lidt hjælp i starten - fint kunne varetage masser af funktioner på
arbejdsmarkedet. Et STU forløb kan vare op til 3 år.

Hvad indeholder STU på Daghøjskolen Sydvestjylland?

På Daghøjskolen Sydvestjylland har vi tilrettelagt uddannelsen, så den indeholder følgende grundfag:

•

Dansk

•

Matematik

•

Sprog

•

Samfund og IT, hvor man træner et aktivt voksenliv med egen bolig og økonomi.

•

Virksomhedspraktik eller uddannelsespraktik – hvor man prøver at være på arbejdsmarkedet og får erfaringer med at arbejde og samarbejde eller deltage i et
uddannelsesforløb, hvis det er muligt.

Vi mener som udgangspunkt at alle skal have en chance, og at man kan mere end man
tror.
Man skal henvises af ungdommens uddannelsesvejledning for at komme i betragtning til
STU.

Vil du vide mere så kontakt os.

Exnersgade 4, 6700 Esbjerg. Tlf 75139811
Email : post@dhskolen.dk

