
For dig, der ønsker at tage din 
ungdomsuddannelse i et trygt miljø 

i centrum af Aalborg

STU-forløb

Særligt Tilrettelagt
Ungdomsuddannelse



En overskuelig hverdag med små hold og fokus på tryghed, rela-
tioner og styrkelse af den personlige, sociale og faglige udvikling.

Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte kursists nuværende 
situation. Sammen med kursisten laves der et program, som sikrer 
en tryg opstart og som har fokus på udvikling.

Vi arbejder tæt sammen med andre omkring kursisten f.eks. foræl-
dre, rådgiver og bostøtter/mentorer og UU-vejleder.

Virksomhedspraktik er en fast del af vores tilbud.

VI HAR :

Sind Daghøjskole tilbyder et læringsmiljø, der tilgodeser 
psykisk sårbare mennesker ...

Hvorfor skal du vælge et 
STU-forløb hos os?

SIND DAGHØJSKOLE

Skolens overordnede må er, at du kan:

- Finde trivsel i din hverdag.

- Udfolde dine evner.

- Håndtere dagligdagens udfordringer.

- Indgå i meningsfyldte fællesskaber.                               

Sind Daghøjskole



Skal du have en rundvisning og et møde, hvor du bliver 
tilknyttet en vejleder. Sammen laver vi de mål, der støtter 
din udvikling fagligt, personligt og socialt. Alt foregår 
sammen med dig i et tempo, som du kan håndtere, så din 
trivsel bliver god og stabil.

NÅR DU STARTER PÅ SIND DAGHØJKOLE

Dansk ° Engelsk ° Matematik ° Samtaleværksted ° Psykologi 
Samfundsdebat ° Kreativt Værksted ° Musik ° Køkken 
Fremtidværksted ° Motion ° Kunst ° Træværksted °  Sund-
hedsværksted °  Skriveværksted

VORE 
VÆRKSTEDER

Du kan læse mere om de enkelte fag på vores hjemmeside www.sindskolerne.dk 

På et STU-forløb arbejdes der primært med 4 udviklingsområder:

Fagligt
Du kan arbejde med at forbedre dit faglige niveau i dansk, matema-
tik og engelsk. Undervisningen tilrettelægges efter dit niveau. Der er 
mulighed for at arbejde frem mod 9. klasses afgangseksamen. Vi 
tilbyder ordblindeundervisning.

Personligt
Trygheden på Daghøjskolen samt den daglige struktur giver gode 
rammer for personlig udvikling, det kan f.eks. være styrkelse af 
selvtillid/selvværd, troen på at det kan lykkes m.v.

Socialt
På Sind Daghøjskole har vi en gruppe unge, som tager STU. Der er et 
rart fællesskab, hvor der plads til stor forskellighed, - og du kan være 
lige den, du er. 

Praktik
Praktik er en naturlig del af dit STU-forløb. Din vejleder på skolen 
hjælper dig med at finde et praktiksted.

STU-forløbet

Sind Daghøjskole ligger i Aalborg midtby 
og er et tilbud til psykisk sårbare mennesker



Adresse
Bispensgade 7A, 2. sal
9000 Aalborg

Telefon
98 13 80 66

E-mail
kontor@sindskole.dk

Kontakt os, hvis du vil vide mere 
eller vil have en rundvisning

www.sindskolerne.dk

VEJLEDERE
Helle Jørgensen

helle@sindskole.dk
Tlf.: 20619703

Maria Myhlendorph 
maria@sindskole.dk

Tlf.: 22105875


