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Bækvej 10, Sjellerup
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Sønderborg Kommune
Job og Velfærd

STU tilbud til dig
 Der helst vil lære gennem

praktisk arbejde
 Der har interesse for

landbrug og gartneri
 Der holder af at være i

naturen

SAABU

SAABU Natur
SAABU Natur udgør et unikt tilbud i Sønderborg Kommune.
SAABU Natur har til huse i en gammel landbrugsejendom og råder over 16 tønder
land. Der er dyrehold, biavl, produktion af pil, gårdbutik, dyrkning og forarbejdning af
bær og frugt, samt fremstilling af keramik og pileprodukter.
SAABU Natur er en af fire enheder i SAABU.
SAABU er Sønderborg Kommunes Aktivitets, Samværs og Beskæftigelsestilbud på
handicapområdet. SAABU styrer efter visionen:
Vi realiserer menneskers potentiale
SAABU Natur har adressen
SAABU Natur
Bækvej 10, Sjellerup
6430 Nordborg
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SAABU

Om STU-Sjellerup
STU-Sjellerup har til huse på 1. sal på SAABU Natur.
SAABU Natur indeholder, udover uddannelsen, beskæftigelsestilbud til ca. 30

STU Sjellerups målgruppe
Uddannelsen henvender sig til unge:



borgere med kognitive vanskeligheder.
STU Sjellerup råder over egne opholds– og undervisningslokaler men deler øvrige
faciliteter med gårdens andre brugere. Du vil have mulighed for at benytte
relevante muligheder på alle SAABUs enheder, hvis det understøtter din

Med forskellige grader af kognitive, motoriske, sproglige og sociale udfordringer, der har interesse for: Praktisk arbejde, udeliv, håndværk eller dyrehold



Der som udgangspunkt er eller kan lære at blive selvtransporterende til uddannelsesstedet



Der kan færdes i ujævnt terræn og kan gå på trapper

uddannelsesplan.
Uddannelsen tilrettelægUnderviserne er socialpædagoger og lærere med specialpædagogisk viden.
Underviserne samarbejder tæt med SAABU Naturs øvrige medarbejdere omkring

ges med udgangspunkt i
din uddannelsesplan.

dine og de andre elevers udvikling
På de næste sider kan du
se de moduler, uddannelsen kan bygges op omkring
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SAABU

Hvad kan du lære
Praktisk udvikling
Gartneri og landbrug
Opbygge og passe naturarealer
Havearbejde
Plantelære
Pileproduktion
Dyrkning og høst af frugt, bær og andre
afgrøder
Biavl og honningproduktion
Betjening og vedligehold af maskiner og værktøj
Dyrehold—nyttedyr og kæledyr
Betjening og vedligehold af havetraktorer og traktorer
Brændeproduktion
Vareproduktion og butik
Fremstilling af marmelade, geleer, syltetøj (frugt og grøntsager), honningprodukter og
most
Hygiejne og mærkning
Egenkontrol
Pileflet
Årstidens produkter
Keramik
Opstilling i butik
Kundebetjening
Brug af kasseapparat, mobil-pay, dankort
Drift og vedligehold
Vedligehold af lokaler og bygninger—planlægning og udførelse
Materialelære og brug af værktøj
Pasning og vedligehold af ”Bopladsen” - sheltere og bålhytte
Værkstedsarbejde i træ og metal
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Personlige og praktiske færdigheder
Indkøb og madlavning
Din økonomi
Tøjvask og rengøring
Sikkerhed og arbejdsstillinger
Kendskab til fremtidige beskæftigelsesmuligheder gennem praktik og virksomhedsbesøg
Samfundslære og almene fag
Medborgerskab
Jeg bestemmer
Vi bestemmer
Med i samfundet
Demokrati og indflydelse
Dansk
Matematik
Sundhed og livsstil

Personlig udvikling
Selvindsigt og selvopfattelse—hvem er jeg og hvad er mine muligheder
Din evne til udtrykke drømme og ønsker til livet
Kommunikation og udtryksmuligheder
Følelser og seksualitet
Motorik og fysik
Hvordan skaber du struktur på hverdagen

Social udvikling
Netværk med andre unge
Din evne til at indgå i sociale samspil
Signaler og reaktioner
Sociale udtryksformer
Kendskab til fællesskaber og sociale muligheder
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