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STU på Voksenskolen for Undervisning og Kommunikation (VUK),  

brobygning for skoleåret 2022-2023 

 

Hvad er VUK og hvem går på uddannelsen? 

På VUK tilbyder vi STU, som er tilpasset dine individuelle behov. Vi har flere forskellige hold, og derfor 
har vi mulighed for at tilbyde dig en plads netop der, hvor du kan trives bedst og udvikle dine kompetencer. 
På VUK tilbyder vi STU til elever indenfor målgrupperne: 

• Unge med autismespektrumforstyrrelser 
• Sårbare unge med angstdiagnoser, såsom generaliseret angst, panikangst, socialangst og OCD   
• Unge med ADD/ADHD 
• Unge med generelle indlæringsvanskeligheder 
• Udviklingshæmmede unge 
• Unge med multiple funktionsnedsættelser 

 

Vores mål er at du, i løbet af den 3-årige STU på VUK, udvikler dine potentialer og får kompetencer til 
mest mulig selvstændighed i dit voksenliv. Hos os møder du andre unge, som har mange af samme 
udfordringer som dig. Selv om I alle er her for det samme, nemlig at tage en STU, så tilrettelægger vi din 
STU ud fra dine personlige ønsker, behov og mål.  

Du kan læse meget mere om os på https://vuk.aalborg.dk eller du kan finde os på Facebook.  

Hvornår er der brobygning på VUK? 

Sidste skoleår var vi så heldige at have besøg af rigtig mange brobygningselever. Det tror vi også på, at 
vi får igen i år. For at give jer og vores nuværende elever de bedst mulige rammer og vilkår for at have 
nogle rigtig gode brobygningsdage, har vi valgt at dele jer op i hold/målgrupper: 
 
D.31/10 - 1/11 kl. 9:00- 13:30 afholdes brobygningsdage for elever med udviklingshæmning og for elever 
med multiple funktionsnedsættelser. 
 
D.3/11 - 4/11 kl. 9:00- 13:30 afholdes brobygningsdage for elever indenfor målgrupperne sårbare unge 
med angst, unge med ADD/ADHD, generelle indlæringsvanskeligheder og autismespektrumforstyrrelser. 
 
Vi glæder os til at byde jer velkommen og vil gøre os umage med at I får nogle rigtig gode brobygnings-
dage på VUK - samtidig med at I får et reelt billede af, hvad en STU på VUK kan tilbyde jer.   
 
Vi glæder os til at se jer alle til brobygning. 
 
 
Mange hilsner fra 
Personale og ledelse på VUK 
 
 

 

https://vuk.aalborg.dk/

