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KULMOSEGAARD STU 
Særligt tilrettelagt uddannelsesforløb til unge under 25 år 
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Om STU 

STU er for unge mellem 15 og 25 år, der af fysiske eller psykiske grunde 

ikke vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse på almindelige vilkår. 

Det er en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse af 3 års varighed. 

Ungdomsuddannelsen indeholder både undervisning og praktiske aktivite-

ter, herunder praktikophold i virksomheder og institutioner. 

Forløbet aftales i samarbejde med STU vejlederen i din kommune.  

 

Uddannelsen består af: 

 En almen del, der indeholder fag om samfundsforhold, hus-

holdning, økonomi og det at klare sig selv 

 En specifikt målrettet del, der med udgangspunkt i interes-

ser og evner indeholder undervisning i arbejdsmarkedsfor-

hold og træning i beskæftigelsesmæssige færdigheder 

 Praktikophold i virksomheder og institutioner, der skal give 

den unge erfaring med arbejdsforhold og samarbejde på en 

arbejdsplads 

 

Vores vision 

Alle mennesker har ret til et ligeværdigt liv, uanset helbred, evner og social 

baggrund. Det enkelte menneske skal blive så livsdueligt som muligt til bå-

de at nyde og yde i tilværelsen. Dette gennem styrkelse af ejerskab og med-

ansvar. Det enkelte menneske skal opdage og udnytte sit potentiale. 

Som en lokal forankret non-profit organisation er vores fokuspunkt altid det 

enkelte menneske 

Vi er et tværfagligt sammensat team, bestående af socialpædagoger, soci-

alrådgiver, ergoterapeut, specialuddannede lærere og beskæftigelseskon-

sulent.  
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Kulmosegaard STU 

På Kulmosegaard tilbyder vi STU forløb for dig, som har behov for at 

får afklaret dine personlige kompetencer og få styrket og forbedret 

dine muligheder på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Vi tager ud-

gangspunkt i dine ønsker for fremtiden. 

Du får følgende:  

 En fast kontaktperson under hele forløbet 

 Sund formiddagsmad og frokost 

 Mulighed for nye venner 

 Et spændende STU forløb med mulighed for at prøve        

forskellige fag af.  

 

Kulmosegaard 

Kulmosegaard ligger på Grindsted Landevej 102 i Grindsted. Her 

råder vi over 28 ha jord, forskellige værksteder, stald og 300 m2 

stuehus.  

Naturen her er helt fantastisk, og gården rummer rigtig mange mulig-

heder.  

I værkstederne har du mulighed for at afprøve og få udviklet dine 

kompetencer indenfor forskellige fag. Har du særlige ønsker til fag, 

ud over dem vi beskriver i denne folder, tilpasser vi gerne dette, så 

du får et godt forløb hos os.  

Derudover har vi fokus på vigtigheden af sund kost og bevægelse 

samt et aktivt fritidsliv. Du kan få støtte til almindelige praktiske  

færdigheder og du kan få tilbudt undervisning. 

Du og din familie er meget velkomne til at komme forbi og se gården. 

 



4 

STU linjer på Kulmosegaard 
 

Vi har forskellige praktiske linjer, som du kan afprøve på Kulmose-

gaard.  

De praktiske fag giver indblik i forskellige fagområder og du får kon-

kret erfaring, der forbereder dig til beskæftigelse. Disse erfaringer og 

kompetencer kan du efterfølgende afprøve i praktikforløb på virk-

somheder i lokalområdet.  

 

 

Turisme m.m. 

 
Vi arbejder med for-

skellige emner inden-

for turisme.  

Vi bygger bl.a. shelters 

og tager imod turister. 

Vi kan arrangere guide-

de ture i området. 

 

 

 

 

Grøn linje 

 
Vi passer alle de grønne områ-

der omkring gården og dyrker 

grøntsager i vores drivhuse. Vi 

bruger disse i  vores cafeer og 

sælger dem i vores gårdbutik, 

som vi er i gang med 

at etablere. 
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Et selvstændigt liv 
 

Sidst men ikke mindst støtter vi op om, at du kan leve et så selvstændigt liv 

som muligt. Du lærer at løse nogle af de mere praktiske ting, som kan være 

en udfordring i din hverdag, det kan f.eks. være overblik over din økonomi, 

transport, tøjvask m.v. 

 

For os indeholder et godt ungdomsliv herudover også at man har et stærkt 

netværk, gode venner og fritidsinteresser. Vi laver derfor mange sociale ar-

rangementer på gården, vi spiser sund mad sammen hver dag og arrange-

rer relevante udflugter sammen. Vi støtter gerne op om fritidsinteresser bå-

de på gården men også i de lokale klubber i området.  

Kompetencepapiret 
 

Du får ved afslutningen af uddannelsen et kompetencepapir, der bl.a. 

indeholder en beskrivelse af dine opnåede kompetencer og ønsker efter 

uddannelsen. 

Har du andre ønsker eller behov end dem, vi har beskrevet i denne fol-

der, vil der også være mulighed for dette, både i forhold til praktiske fag, 

undervisning eller hvis du har særlige behov for støtte, for at komme 

godt igennem uddannelsen- 

Vi arbejder helhedsorienteret og vil gerne sikre, at vi laver det bedste 

forløb for dig. 
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Undervisning 
 

Ved siden af de praktiske linjer kan vi også tilbyde undervisning.  

Den vil i høj grad have et praktisk afsæt, men kan også foregå i små     

grupper som mere teoretisk og almen klasseundervisning.  

 

Vi tilbyder undervisning i flg. fag: 

 Dansk 

 Engelsk 

 Matematik 

 IT 

 Musik 

 Natur og grønne områder 

 Samfundsfag 

 

Undervisningen tilrettelægges individuelt efter dine interesser og            

forudsætninger.  
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Køkkenlinje  

I køkkenet lærer du en masse 

om tilberedning af sund mad. 

Vi bager, sylter og laver hver 

dag mad til alle på gården. Du 

lærer også at lave madplaner. 

Du kan også arbejde i vores 

café i Billund, hvor du  f.eks. 

kan betjene kunder og deltage 

i den daglige drift. 

 

 

 

 

 

Pedel– og servicelinje 

Sammen med vores pedel 

er du her med til at vedli-

geholde og lave lettere 

reparationer  overalt på 

gården. Du vil lære at be-

tjene forskelligt værktøj og 

opøve praktiske færdighe-

der  indenfor faget. Du har 

også mulighed for at være 

med i den daglige rengø-

ring. Opgaverne er både 

ude og inde. 
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Træ- og metal værksted 

I værkstederne producerer vi 

små og større ting til salg i 

gårdbutikken, helt fra små kas-

ser til restaurering af gamle 

møbler. Vi kan istandsætte 

cykler og knallerter. I virke-

ligheden sætter kun fantasien 

grænser for, hvad vi laver her. 

Du har stor indflydelse på, 

hvad du har lyst at lære her. 

 

 

 

IT værksted 

Værkstedet er særdeles individuelt tilrettelagt på baggrund af de 

kompetencer, du har. Har du læse/stave vanskeligheder, kan vi støt-

te op om kompenserende hjælpemidler eller er du superbruger af de 

fleste funktioner, kan vi hjælpe med fortsat udvikling af dine kompe-

tencer. Vi aftaler dette individuelt, når du starter din uddannelse.  

 

Mulighed for praktik 

Ønsker du at komme ud og afprøve nogle af dine færdigheder på en 

virksomhed er dette også en mulighed. Vi hjælper dig med at finde 

den helt rigtige virksomhed, og du har naturligvis en tæt kontakt med 

din kontaktperson i hele praktikken.  
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