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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 med de konkrete færdighe- 
der 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 dig 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 er med 
i udviklingen af dit forløb, 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 få ejerskab af udarbejdel- 
sen - samt 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.



VærkstedsLinjen
På værkstedslinjen har vi eget 
mekanikerværksted med lift og 
det grundlæggende værktøj til 
reparationer og vedligeholdelse 
af biler, havemaskiner, knallerter, 
cykler m.m.

Der arbejdes bl.a. med servicering 
af og fejlfinding på biler og grund- 
læggende ting som olie, vand, 
dæktryk, sprinklervæske, lygter, 
filtre, dækskifte m.m. 

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: 
 • Kundeservice
 • Servicering af cykler
 • Servicering af knallerter
 • Servicering af biler
 • Brug og forståelse af   
	 	 værktøj

• Lokalisering og forståelse af 
 diverse komponenter samt 
 udførsel af små reparationer på 
 biler og maskiner
• funktion og opbygning af knallert
• servicering af cykler, eftersyn og 
 reparation af dele og systemer.
• forskellige svejseteknikker
• håndtering af brug af olie og   
 smøremidler m.m.
• sikkerhed og betydningen af at 
 holde værkstedet rent

DU FÅR LÆRT:

Cykelreperatør	•	Bilreparatør	•	Dækmonteringsmedhjælper



Denne retning giver dig mulighed for at forberede dig til en uddannelse 
som f.eks. cykel-, knallert- og motorcykelmekaniker. Du får en viden om 
cykler, knallerter og motorcyklers generelle opbygning, og hvordan de 
forskellige dele og systemer fungerer.

Ligeledes lærer du at gennemføre eftersyn på systemerne, fejlfinde og 
justere, reparere eller udskifte dele, og at restaurere og genopbygge 
cykler. 

Du lærer at servicere knallerter, at skifte tændrør, olie og filtre samt 
smøre og justere. Desuden lærer du bl.a. at gennemføre et eftersyn på 
knallert systemer som gear, bremser, elektronik m.m. Du får også et 
grundigt kendskab til forskellige typer af motorer.

Desuden har du mulighed for at gennemføre et eftersyn på motorcyklens 
bremser, gear og elektroniske systemer.

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

 • Får lyst til at arbejde med teknik og mekanik    
 • Får fokus på kvalitet og detaljer    
 • Får en logisk sans
 • Bliver serviceminded og god til at tale med kunder

Cykelreparatør



 
 

 

Bilreparatør
Denne retning giver dig mulighed for at forberede dig til en uddannelse 
som f.eks. personvognsmekaniker. Du lærer om personbiler med en 
totalvægt under 3.500 kg., og får kompetencer i at lokalisere og udpege 
komponenter i motor, styretøj, kobling og det elektroniske anlæg. Du 
opnår kompetencer som fejlfinding, reparation og lærer at udskifte dele 
på biler, der er gået i stykker.

Som bilreparatør lærer du at tilrettelægge og gennemføre arbejdet i 
forbindelse med eftersyn på bilen samt fejlfinding på benzin- og die-
selmotorer. Du lærer at reparere og udskifte nedslidte og defekte dele 
samt forskellige former for automatik og elektronik. Du lærer om de 
elektriske systemer og får et grundigt kendskab til de forskellige typer 
af motorer, bremser, gearkasser, klimaanlæg osv. Du får desuden kend-
skab til alternative typer af brændstof samt om bilens sikkerhedsmæs-
sige udstyr.

Med	denne	linje	opbygger	du	kompetencer	der	gør,	at	du:	  
 
• Får lyst til at arbejde med teknik og mekanik
• Bliver praktisk anlagt og du kan bruge dine hænder 
• Kan arbejde omhyggeligt og præcist
• Kan arbejde selvstændigt
• Bliver god til at planlægge opgaver
• Bliver serviceminded og god til at tale med kunder
•	 Får	lyst	til	løbende	at	dygtiggøre	dig



 
 

Denne retning giver dig mulighed for at forberede dig til en uddannelse 
som f.eks. dækmontør. Som dækmonteringsmedhjælper får du en viden 
om udskiftning af bildæk på et autoværksted. Opgaverne består i afmon-
tering af gamle dæk og montering og afbalancering af nye dæk og fælge. 
Ombytning af dæk og fælge til sommer- og vinterkørsel er en anden typ-
isk opgave. 

Du sættes ind i kendskab til sikkerhedsforhold omkring dæk og hjul. Du 
får lov til at arbejde med dækkets opbygning og virkemåde samt får viden 
om den korrekte udførelse af forskellige typer af dækreparationer.

Du deltager f.eks. i udskiftning af bildæk, montering og afbalancering, 
valg af dæk og fælgtyper, og får en forståelse for dækkets betydning for 
bilens køreegenskaber og styrtøjets betydning for dækslid.

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

 • Bliver praktisk anlagt og har lyst til at bruge dine hænder
 • Får fokus på kvalitet og detaljer
 • Bliver i stand til at samarbejde med andre
 • Kommer til at kende fagets regler og kan bruge dem i dit arbejde

Dækmonterings-
medhjælper



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 de kan være med til, at du kan komme 
videre i livet og ind på en ønsket ordinær uddannelse. De giver 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
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