Springbrættet
- et fagligt og personligt
opkvalificeringsforløb på CSV.

VSU

Formålet med forløbet er, at den unge opnår kompetencer til
videre brug på FGU (Den Forberedende Grunduddannelse) eller
STU (Den Særlig Tilrettelagte Ungdomsuddannelse).
Målgruppe:
Unge under 25 år som har brug for trygge rammer, tæt opfølgning og et lille hold
for bedst at kunne udvikle sig.

Der er tale om unge med særlige udfordringer og behov, hvor virkningen kan
afhjælpes eller begrænses gennem kompenserende undervisning.
Det kan f.eks. være:
- unge med psykisk sårbarhed
- unge med sociale / emotionelle vanskeligheder
- unge med lavt selvværd, manglende tro på fremtiden eller dårlige erfaringer med
skole
- unge med faglige udfordringer i f.eks. dansk og matematik
Omfang:
20 uger.
12 lektioner (9 timer) om ugen fordelt på 3 dage.
Holdstørrelse:
6 - 8 kursister
Indhold:
Undervisningen i faglige færdigheder (f.eks. dansk, matematik, samfundsfag) og
personlige / sociale kompetencer.
Individuelle målsætningerne i forløbet koordineres og fastlægges i samarbejde
med den unge og dennes vejleder/ kontaktperson.
Mødestabilitet og forståelse for andre mennesker gives særlig opmærksomhed i
forløbet.

Solsikkevej 6
7100 Vejle
tlf. 76 81 55 55

Temaer i forløbet:
A) Lyst og mod til læring - motivation for uddannelse og fælleskab med andre
B) Viden om at være studerende på en uddannelse – og hvad der skal til for at
gennemføre
C) Styr på mit eget liv - tage ansvar og vise initiativ, arbejde selvstændighed, løse
udfordringerne
D) Lær om samarbejde – få indsigt i potentiale og udfordringer ved samarbejde
omkring opgaver
Undervisning:
To dage om ugen forgår undervisningen i lokaler på CSV Vejle.
En gang om ugen foregår undervisningen ude i naturen.
Tidspunkter (er som udgangspunkt):
Mandag fra 8.30 – 12.00.
Tirsdag kl. 8.30 – 12.00.
Fredag kl. 8.30 – 12.00.
Start:
Holdet kører fra 12. august 2019 – 17. januar 2020 / 27. januar 2020 – 26. juni
2020.
Der er løbende optag.
Hvis holdet er fyldt er der mulighed for at komme på venteliste.
Henvendelse:
Jesper Bøgild, Afdelingsleder for Voksenspecialundervisning på tlf. 21 14 02 59
eller 76 81 55 55 eller send mail til JEGPE@vejle.dk

Solsikkevej 6
7100 Vejle
tlf. 76 81 55 55

VSU

CSV Vejle
Solsikkevej 6
7100 Vejle
Telefon: 76 81 55 55
Mail: CSV@vejle.dk
Mere information findes på vores hjemmeside: csv.vejle.dk

Transport:
Bus 7 kører fra Vejle Trafikcenter og stopper ved CSV Vejle.

