
STU-Dyssegården
En særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

Drosthuset Dyssegården 
Avderødvej 32 A 
2980 Kokkedal 
Tlf. 4820 7800

På Dyssegården kan vi støtte dig i dine håb 
og drømme ved at hjælpe dig med at holde 
fast i dine ønsker og evt. gøre dig parat til en 
uddannelse eller erhvervslivet.  

Du bliver en del af en 
ungdomsgruppe/kultur med ligesindede 
medstuderende - samtidig med at der er 
fokus på netop dine behov og udviklings- 
muligheder. 

En uddannelse op til 3 år for unge med psykiske 
og psykiatriske udfordringer

Hvis STU-Dyssegården er noget for dig skal du 
kontakte din UU-vejleder eller din sagsbehandler.

Dyssegården

www.dyssegaarden.dk



Hvis du ikke er klar til en 
ungdomsuddannelse på sædvanlige vilkår og 
er udfordret psykisk så er STU-Dyssegården 
sikkert en mulighed. 

STU-Dyssegården tilbyder en 3-årig 
uddannelse for normaltbegavede unge 
mellem 16 og 25 år, som har brug for særlig 
støtte.  

Vi sammensætter din STU i samarbejde med 
din UU-vejleder med udgangspunkt i dine 
uddannelses- og erhvervsønsker med fokus 
på din livskvalitet.

Du vil få en dagligdag i trygge og 
forudsigelige rammer, hvor der er plads 
til aktivitet og glæde. Du vil møde andre 
unge, som også er udfordrede, og i 
fællesskab vil I have mulighed for at 
udvikle jer. 
Du har mulighed for at bo på 
Dyssegården. 

Din uddannelse! Mål for STU

Køkken Lær de grundlæggende 
færdigheder i et køkken 
 
Pedel/dyrehold Lær at passe små- 
dyr og udøve pedelopgaver 
 
Social undervisning Om dig selv, 
at være i fællesskaber og kunne 
samtale 
 
Bo undervisning Lær at klare 
dagligdagens opgaver og bliv parat 
til at flytte hjemmefra 
 
Fag Dansk, engelsk, matematik, 
samfundsfag, historie, fysik-kemi. 
Hvis dit mål er FS afgangsprøver, er 
der mulighed for dette evt. i 
samarbejde med VUC 
 
Idræt Fysisk udfoldelse efter 
interesse – både på Dyssegården 
eller som fritidsaktivitet 
 
Praktik Både interne og eksterne 
praktikker

Herudover en række valgfag som: musik, 
krea, krop og sundhed, fitness mv. 

STU-Dyssegården er en del af 
Dyssegården, som er et 

psykiatrisk tilbud med mulighed for 
døgnbehandling, dagbehandling, 

efterværn, skole samt STU. 


