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Værd at vide...
Alt, hvad vi beskæftiger os med, 
er kompetencegivende og umiddel-
bart brugbart i dit liv. Vi arbejder 
både i dybden med det personlige 
og så med de konkrete færdighed-
er og kompetencer, som giver 
dig muligheder i dit liv. Vi gør ud-
fordringer til kompetencer og ska-
ber mening i dit liv.

Fordi vi er sammen, kender alle 
personaler og elever hinanden 
godt, og du kan som elev altid hen-
vende sig til det personale der er 
på arbejde, hvis du har brug for 
hjælp eller en snak for at mærke 
tryghed.

FÆLLESSKAB OG 
AKTIVITETER 
Der er fælles morgenmad og 
frokost. Der kan blive arrangeret 
fælles udflugter, spille-aftener 
eller en koncert, for at styrke det 
sociale sammenhold. 
Herudover kan der i løbet af året 
være projekter, hvor vi arbejder 
hen imod fælles temaer som fx et 
Åbent Hus-arrangement, hvor vi 
inviterer lokalsamfundet indenfor. 

BYGNING OG 
OMGIVELSER 
Erhvervsskolen har til huse i det 
gamle mejeri i Mern. Her råder vi 
over 1.200 m2 med professionelle 
værksteder, undervisningslokaler 

og rekreative faciliteter. Desu-
den er mini-zoo’en ”Øens Dyr” på 
Masnedø ved Vordingborg et popu-
lært værksted på Erhvervsskolen. 
”Øens Dyr” er også åben for offent-
ligheden.

MEDINDDRAGELSE
Hos os er det vigtigt, at du inddra- 
ges i sit eget udviklingsforløb, fordi 
vi tror på, at inddragelse i sig selv, 
er en stærk motiverende faktor 
for lysten til, at udvikle din evne til 
selv, at kunne mestre din hverdag. 

Du vil derfor blive inddraget i udar-
bejdelse og løbende evaluering af 
din udviklingsplan, som indeholder 
konkrete og aftalte delmål, som er 
vigtige, for at kunne opnå de mål, 
der er aftalt i den overordnede og 
retningsgivende handleplan, som 
der er lavet i samarbejde med din 
kommunale rådgiver.



DesignLinjen
Du lærer at arbejde med grafisk 
design i professionelle program-
mer, og at forstå forskellen mel-
lem medier, som f.eks. det trykte 
og digitale.

Praktisk afprøvning af hele pro-
cessen, når der arbejdes med 
fotografier fra planlægning af op-
tagelser til endelig færdiggørelse 
af billeder.

Du får grundlæggende viden og 
arbejder med forskellige materi-
aler og illustrationstyper.
Desuden gennemprøves teknikker 
og du lærer at argumentere for 
dine valg.

 
KOMPETENCEBEVISER
Du opnår kompetencebeviser for 
de perioder, du har arbejdet med 
opgaverne, og hvor du har mod-
taget undervisning. De beskriver 
også din opgave med fokus på 
punkter, hvor du har udført det 
tilfredsstillende uden væsentlige 
fejl og mangler. 

Målet er at give dig kompetencer 
og viden inden for de forskellige 
opgaveområder. Vi har bl.a. kom-
petencebeviser om:
• illustrator, Photoshop, Indesign 
• Annoncering
• Visuel Identitet
• Fotografering
• Fotografering - model
• Farvelære 
• Maleri

DU FÅR LÆRT:
• at arbejde med grafisk design
•  brug af sociale medier
• at arbejde med billedbehandling
• materialekendskab: papir, kamera,  
 diverse forbrugsstoffer
• typografi- og farvelære
• værktøjskendskab: programmer 
 og funktionerne i disse
•  efterbehandling: falsning, pakning 
 og perforering
• planlægning og kundekontakt

Grafisk Designmedhjælper • Fotografmedhjælper • Illustratormedhjælper



Denne retning giver dig mulighed for at forberede dig til en uddannelse 
som f.eks. grafisk designer. Du får en viden om de mange forhold, der 
har betydning for arbejdet med det grafiske udtryk, bl.a. typografi, layout, 
billeder og farver. Du lærer teoretisk og praktisk at varetage arbejdsop-
gaver, som finder sted på reklamebureauer, på forlag eller trykkerier. 
Du vil få viden om reklamer til f.eks. aviser, blade, bøger og webportaler. 

Vi arbejder med det visuelle udtryk. Det er godt, at være idérig og dygtig 
til at sammensætte farver og former, så det grafiske design passer til 
målgruppen og konteksten. Det er ofte en fordel at være god til at tegne, 
men ikke en nødvendighed. 

På værkstedet kan der arbejdes med al slags trykt materiale, f.eks. bøger, 
brochurer, reklamer, plakater og emballage. 
Vi designer også logoer, symboler, skilte og plancher. 
Vi arbejder med fotos - både vores egne og fra arkiver.
Har du ansvaret for en opgave, vil du også opleve at skulle formidle 
dit produkt og have kundekontakt samt overholde deadlines. Udover at 
opnå kompetencebeviser, får du mulighed for at fremlægge mundtlige 
præsentationer, som du får støtte til at lave. 

Med denne linje opbygger du kompetencer der gør, at du:

• Kan bruge IT-værkstøjer
• Får lyst til at arbejde med nye ideer inden for formgivning og design
• Får sans for kommunikation
• Bliver god til at formulere dig
• Kan bruge din fantasi og samarbejdsevne

Grafisk Designmedhjælper



Grafisk Designmedhjælper

 
 

 

Fotografmedhjælper
Denne retning giver dig mulighed for at forberede dig til en uddannelse 
som f.eks. fotograf. Du får en viden om de mange forhold, som bestem-
mer kvaliteten af forskellige billeder.

Du lærer processen fra planlægning over optagelse og til endelig fær-
diggørelse af billeder. Du kommer til at arbejde med perspektiv, at 
opsøge og finde lokations, lys- og skyggeforhold, vejrforhold, motiv og 
komposition samt kendskab til digital spejlreflekskamera.

Du kan også vælge at optræde som model, hvor du lærer om posering, 
tøjvalg, at øve ansigtsmimik og kropssprog og hvor du skal være god til 
at følge anvisninger.

Endelig er der den digitale færddiggørelse af alle fotos.

Du får mulighed for at deltage i arbejdsopgaver, som hører til linjen. 

Med denne linje opbygger du kompetencer der gør, at du:

• Bliver god til at fortælle en historie i billeder
• Får god visuel forståelse
• Kan arbejde kreativt og finde nye løsninger
• Bliver god til at bruge perspektiv, farver og effekter



 
 

Denne retning giver dig mulighed for at forberede dig til en uddannelse 
som illustrator. Du får en viden om mange forskellige illustrations- 
typer.
Du lærer bl.a. om valg af motiv, materialer, optegningsteknikker, brug af 
pensler samt strøgteknik. Du lærer at blande farver, får forståelse for 
perspektiv og farvesymbolik. Vi arbejder desuden med komposition og 
lys- og skyggeforhold.

Du vil også få undervisning i farvelære, hvor du vil lære at kunne gen-
kende primær- og sekundærfarver samt kontrastfarver. Her vil du blive 
undervist i farvesymbolik og dets betydning i f.eks. reklamer, annoncer og 
kunstværker.

Når en produktion er færdig, kan du viderebehandle den digitalt - f.eks. i 
programmet Illustrator. Der er mulighed for, at du kan lave f.eks. plakater 
eller uploade den til web eller sociale medier.

Med denne linje opbygger du kompetencer der gør, at du:

 • Bliver god til at fortælle en historie i billeder
 • Får tilegnet dig en god visuel forståelse
 • Kan arbejde kreativt og finde nye løsninger
 • Får en god farveforståelse
 • Kan arbejde med forskellige materialer

Illustratormedhjælper



STU HOVEDLINJER
Overordnet set, ser vi vores STU hovedlinje som en udvikling for dig, hvor der 
over tid opbygges et personligt fundament, som gør, at du bliver livsduelig og i 
stand til at tage vare på dig selv og andre, – og bliver god til at gennemføre en 
hverdag med uddannelse eller på en arbejdsplads, og inden for det livsrum, som 
du selv skaber.

STU hovedlinjen kan give et fundament til dig med særlige behov, hvor du opnår 
personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv del-
tagelse i voksenlivet som muligt, og eventuelt til videreuddannelse og beskæf-
tigelse.

Det centrale er, at vi får fat i alle og bygger på dit personlige fundament og den 
faglige udvikling, – og derfor er det også unikt, at vi i Danmark har en STU-ud-
dannelse, – en særlig tilrettelagt uddannelse, som kan skabes efter dit behov.

KOMPETENCEBEVISER
Du vil få mulighed for at få bevis for nye tilegnede kompetencer eller udvidelse 
af dine egne kompetencer. 
Kompetencebeviserne kan til sammen give et billede af, hvad du formår og hvad 
du kan mestre i et kommende job, eller kan være med til, at du kan komme 
videre i livet og ind på en ønsket ordinær uddannelse. De er med til at give dig 
et visuelt syn på dine evner og kan være med til at bygge dit selvværd og din 
selvtillid op. Du får troen på, at du kan noget mere…
Vi afholder en kompetencebevisoverrækkelse en gang om året, hvor der holdes 
en tale til dig, om året der er gået. Her bliver der udleveret en mappe med dine 
beviser. Hvis du er på dit sidste år og skal stoppe, modtager du også blomster 
og personlige udtalelser.

VALGFAG
Vi tilbyder også forskellige valgfag, mens du er i din STU-hovedlinje retning. 
Nogle af valgfagene tilbydes kun i perioder, og andre kan vælges gennem hele 
forløbet.



Vi har følgende hovedlinjer på vores STU-tilbud, hvor der motiveres for 
videre uddannelse. Til hver hovedlinje hører kompetencebeviser, der in-
deholder punkter med de enkelte færdigheder som eleven skal have 
lært.

FONDEN STARTSKUDDET
VI SKABER RUM, HVOR MENNESKER UDVIKLER SIG

Linjer med 

STU uddannelse

VærkstedsLinjen
• Cykelreparatør
• Bilreparatør
• Dækmonteringsmedhjælper

ZooLinjen
• Dyreplejer
• Eventmedhjælper
• Havemedhjælper

Fødevare-
Linjen

• Køkkenmedhjælper
• Bagermedhjælper
• Kantinemedhjælper

DesignLinjen
• Grafisk Designmedhjælper
• Fotografmedhjælper
• Illustratormedhjælper

EjendomsLinjen
• Malermedhjælper
• Pedelmedhjælper
• Rengøringsmedhjælper

 Erhvervsskolen
 Gl Præstøvej 22 • 4735 Mern
 Tlf: 50 81 02 05
 Mail: ehs@startskuddet.dk
 Startskuddet.dk
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