
 Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse 

STU 
- med indhold og 

perspektiv 

- en forskel, der gør en forskel 

Tag din STU på Harlekin 
Dagbeskæftigelse 

 
Harlekin Dagbeskæftigelse og Bostøtte 

Botilbuddene Fuglsang og Harlekin Opgang 
 

www.hedehuset.dk 
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Harlekin STU 
Det kan du arbejde med: 

x Butik 
x Café & køkken 
x Kreativt værksted 
x Skovprojekt og udendørs service 
x STU boglig undervisning 
x Social træning 
x Træ- og metalværksted 
x Individuelle projekter 
x Sundhed og motion 
x Musik og sang 
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STU 
Særligt Tilrettelagt 
Ungdomsuddannelse 

DSI Hedehuset med Harlekin 
Dagbeskæftigelse & Bostøtte udbyder 
Særligt Tilrettelagt Ungdomsud-
dannelse til unge med særlige behov. 

Som led i den særligt tilrettelagte 
ungdomsuddannelse, tilbyder 
Harlekin Dagbeskæftigelse & Bostøtte 
en række individuelt tilrettelagte 
kursus- og træningsmoduler, hvor den 
unge får mulighed for at uddanne sig 
efter lyst og forudsætninger. 

Målet er en optimal udvikling af den 
unges personlige-, sociale- og faglige 
kompetencer og dermed et godt 
fundament for et selvstændigt og aktivt 
voksenliv. 

Ligeværdighed, respekt, fokus på 
muligheder, tryghed, samarbejde, 
samvær og humor er nøgleord for 
vores indsats. 

Det er vores speciale at etablere det 
tætte kontaktforhold, der gør det 
muligt at finde og udvikle den 
enkeltes kompetencer. DSI Hedehuset 
har eksisteret i snart 30 år, og er dybt 
forankret i lokalmiljøet. Vi har gennem 
årene oparbejdet et tæt og 
konstruktivt samarbejde med en lang 
række virksomheder om etablering af 
praktikker og fleksjob. Vi har mange 
eksempler på, at unge, på trods af 
snævre arbejdsmæssige 
kompetencer, har fået en meningsfuld 
beskæftigelse på arbejdsmarkedet. 

 

12 ugers afklaringsforløb 

Den Særligt Tilrettelagte 
Ungdomsuddannelse kan starte med 
et 12 ugers afklaringsforløb. 

Et afklaringsforløb er et forløb med 
fokus på, at den unge bliver bevidst 
om egne forudsætninger, ønsker og 
mål 
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+ 
Uddannelsesforløb på 
Harlekin 

Harlekin tilbyder et trygt, overskueligt 
og beskyttet miljø, hvor alle moduler - 
på baggrund af de lovgivningsmæssige 
rammer - tilrettelægges og tilpasses 
individuelt med udgangspunkt i den 
enkeltes ressourcer, 
udviklingsmuligheder og 
problemstillinger.  

Det er muligt at tilbyde et samlet og 
helhedsorienteret forløb, men det er 
også muligt at tilbyde delelementer af 
det samlede forløb. 

Uddannelsesforløbet rummer 3 
hovedområder: 

Den almendannende del: Personlig og 
social udvikling, herunder botræning, 
kommunikation og social træning i 
samspil med andre, indsigt i 
samfundsforhold, offentlige tilbud og 
muligheder, samt mulighed for 

kompenserende støtte til indlæring og 
uddannelse. 

 
En specifikt målrettet del, der støtter 
udviklingen af den unges interesser, 
evner og særlige færdigheder. Her kan 
indgå fag, der støtter den unges fritids- 
og interessebetonede aktiviteter, 
herunder virksomhedsbesøg, 
undervisning i arbejdsmarkedsforhold 
samt træning med henblik på praktik i 
virksomheder og på institutioner. 

Praktik i virksomheder og på 
institutioner – praktik, der bidrager til at 
opfylde målene i uddannelsesplanen. 
Den unge får mulighed for at afprøve en 
tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Forløbet opbygges af moduler ud fra 
den enkeltes forudsætninger og 
interesseområder. 
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+ Nyhed 
Harlekin dagbeskæftigelse 
og bostøtte, samt 
botilbuddene Fuglsang og 
Harlekin opgang er kommet 
med i projekt rød tråd og 
anvender OCN 
læringsforløb. 

OCN Danmark 

Open College Network 
(OCN) er en metode til at 
give papir på det vi lærer 
udenfor skolen. Det kan 
være læring fra 
virksomhedspraktik, kurser, 
daghøjskoler, 
produktionsskoler, 
jobtræning, ungdomsskoler, 
STU og mange andre steder. 

Formålet er, at sikre 
deltageren et troværdigt 
papir på sin læring, som kan 
bruges til at søge arbejde, 
uddannelse eller videre 
kvalificering. Samtidig føles 
det ofte som en stor 
anerkendelse at få papir på 
det man kan - også selvom 
læringen ikke kommer fra 
det formelle skolesystem. 

OCN-metoden handler om 
at dokumentere sin læring i 
små skridt. Og dermed få et 
læringsbevis, som samler 
de dokumenterede 
færdigheder og 
kompetencer. Hermed kan 
man tydeliggøre den store 
mængde læring fra blandt 
andet virksomhedspraktik 
og kursusvirksomhed, som i 
øjeblikket forsvinder 
sporløst op i samfundets 
store sky af såkaldt "tavs 
viden". 

 

Servering og kundebetjening 
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Støtte i egen bolig 
Harlekin Bostøtte tilbyder støtte i egen bolig 

Harlekin Dagbeskæftigelse & Bostøtte tilbyder i tilknytning til dagbeskæftigelsen også 
personlig støtte til unge i egen bolig. 

Støtten tilrettelægges helt individuelt efter den unges behov. Det kan være få timer, hvor 
der gives støtte til at komme op og af sted på arbejde, men også mere omfattende støtte til at 
klare de daglige udfordringer som økonomi, indkøb, madlavning, rengøring mv. 

Harlekin kan også om nødvendigt være behjælpelig med at finde bolig i lokalområdet 
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Hvordan kommer du i gang ? 

Du skal kontakte din UU-vejleder for at komme i gang med et STU-forløb. Det er 

vejlederen, der sørger for visitationen til dit STU-forløb.  

Det er altid muligt, efter nærmere aftale, at komme på et uforpligtende besøg på 

Harlekin. Her kan du sammen med dine pårørende og evt. din sagsbehandler se 

stedet, og få meget mere at vide om dine muligheder, hvis du ønsker et STU-forløb 

på Harlekin. 

Stor koncentration i snedkeriet 

Mikael arbejder koncentreret, og har lige 

fået overrakt sit første OCN-bevis. 

 

Bilen skal også vaskes 

- og det er skønt at være ude i det gode vejr. 

 

Sådan ser en rigtig Harlekin Grill ud ! 

Grillen bliver lavet på metalværkstedet af 

eleverne, som får hjælp af værkstedlederen 

Torkil. 
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Kontakt 

Henvendelse rettes til: 
Harlekin Dagbeskæftigelse & Bostøtte 
 
Ulla Hedemand eller Brian Møller Madsen 
 
Tlf: 98 54 16 82 
Mobil: 23 64 75 45 eller 40 25 65 92 
 
Email: uk@hedehuset.dk eller bmm@hedehuset.dk  
 
Eller til vicedirektør for DSI Hedehuset, Karen Tørsleff, tlf. 96 68 27 22  
mail: kat@hedehuset.dk  
 
www.hedehuset.dk 

 


