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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 hjælper dig, 
så du kan skabe mening i dit liv.

Fordi vi er sammen, kender alle 
personaler og elever hinanden 
godt, og du kan altid få hjælp, hvis 
du har brug for en snak eller brug 
for lidt støtte til at komme videre 
i dagens opgaver og udfordringer, 
hvis du går i stå.

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 
Høstmarked og Julemarked, hvor vi 
inviterer lokalsamfundet indenfor. 

BYGNING OG 
OMGIVELSER 
Du kan få din STU uddannelse på 
Øens Dyr, som lokalsamfundet 
i Vordingborg har taget utrolig 
godt imod. Der er besøg af mange 
gæster, både børnefamilier, insti-

tutioner, uddannelsessteder m.v. 
Øens Dyr drives af frivillige, der 
er en del af et engageret hold, 
hvor alle brænder for naturen og 
dyrene, men også for at gæsterne 
kan få den bedste oplevelse.

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.



ZooLinjen
Øens Dyr er en mini-zoo med over 
30 dyrearter samlet i parken og 
terrariet. 

Stedet er åbent for offentligheden 
og er beliggende på Masnedø ved 
Vordingborg. 

Her får du mulighed for at arbejde 
med din interesse for dyr, havear-
bejde, håndværk og kundekon-
takt i en meningsfuld ramme for 
udvikling af faglige færdigheder,  
såvel som mulighed for personlig 
og social udvikling. 

Øens Dyr byder på en helt ene-
stående ramme for trivsel og ud-
vikling. Pasningen og samværet 
med de mange forskellige dyr 
giver rig mulighed for læring. 

KOMPETENCEBEVISER
Du opnår kompetencebeviser for 
de perioder, du har arbejdet med 
opgaverne, og hvor du har modta-
get 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 størst mulig 
almen viden og selvstændighed 
inden for de forskellige områder. 
Du kommer til at arbejde med 
mange spændende opgaver, og 
du kan få kompetencebeviser der 
dækker det, du har lært. Det kan 
bl.a. være:
 
 • Fodermester
 • Dyrepleje
 • Formidler
 • Bålpasser
 • Maskinhåndtering
 • Havemaskiner 
 • Serviceområde

DU FÅR LÆRT:
• at passe dyrehold
• at sikre dyrevelfærd 
• at betjene havemaskiner
• at vedligeholde park, veje og stier
• at formidle dyrearter, natur-  
  forståelse og -oplevelser

Dyreplejer • Eventmedhjælper • Havemedhjælper

Øens dyr facebookside: 
@oensdyr



 
 

 

Dyreplejer
Denne retning giver dig mulighed for at forberede dig til en uddannelse 
som f.eks. dyrepasser. Du får en viden om professionel pleje, pasning og 
avl. Du bliver som dyreplejer fortrolig med de mange forskellige dyre- 
arter og lærer deres adfærd at kende, så du kan se, hvis dyrene ikke 
trives eller er blevet syge. Du skal også lære om sikkerhed samt om 
stald- og bursystemer i arbejdet som dyreplejer, så du ikke kommer til 
skade, eller risikerer at dyrene stikker af. 
Du lærer ligeledes om dyrenes anatomi, deres organer og bevægeap-
parat, samt om optagelsen af næringsstoffer, sundhed og sygdomme og 
om pasning og træning. Du lærer også om indretning af stalde og folde. 
Som dyreplejer i zoologiske anlæg lærer du om de særlige krav, der 
stilles til arbejdet med dyr i fangenskab. 

Du deltager f.eks. i adfærdsbiologi, dyrehold, dyrekrop-
pen, dyrevelfærd samt naturfag og smittebeskyttelse. 
Du får mulighed for at deltage i arbejdsopgaver, som 
hører til linjen. 

 
 

 

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

 • Får lyst til fysisk arbejde - f.eks. fodring, 
  udmugning m.m.
 • Bliver ansvarsbevidst, opmærksom og påpasselig
 • Bliver indstillet på at arbejde med både sunde og 
  syge dyr
 • Kan arbejde sammen med andre faggrupper
 • Bliver indstillet på skiftende arbejdstider og 
  weekendarbejde



 
 

 

 
 

 

Eventmedhjælper
Denne retning giver dig mulighed for at forberede dig til en uddannelse 
som f.eks. eventkoordinator. Du får en viden om at planlægge og koordi-
nere oplevelser. Du får desuden viden om god kundekontakt, godt vært-
skab, bookingaftaler og kontrakter.

En vigtig del af arbejdet går ud på at finde den rette oplevelse, der pas-
ser til kundens behov. Det foregår ofte i samarbejde med mange for-
skellige mennesker.

Du deltager f.eks. i eventgennemførelse, eventplanlægning, eventud-
vikling samt salg og service. Du får mulighed for at deltage i arbejdsop-
gaver, som hører til linjen.

Med denne linje opbygger du kompetencer der gør, at du:   
 
 • Bliver kreativ  
 • Bliver god til at planlægge og koordinere opgaver
 • Bliver god til tal og til at indgå aftaler
 • Kan udvise handlekraft
 • Kan kommunikere både mundtligt og skriftligt
 • Bliver interesseret i andre mennesker og god til    
  at skabe kontakt
 • Bliver serviceminded



 
 

Denne retning giver dig mulighed for at forberede dig til en uddannelse 
som f.eks. anlægsgartner. Du får en viden om etablering og vedligehol- 
delse af haver og zooparker. Du lærer om de forskellige planter og deres 
egenskaber. Desuden skal du anlægge og arbejde med græsarealer. 
Herunder også at gøde planterne og sprøjte for ukrudt, samt planters 
sundhed og behandling.  

Du skal arbejde i grønne områder og arbejde ud fra egne skitser. Her vil 
du bl.a. lære om plejeteknik og at passe etablerede grønne områder som 
zooparker, haver og andre friarealer ved at vande, gøde, slå græs, luge 
ukrudt samt beskære buske og træer. 

Du deltager f.eks. i grundlæggende anlægsteknik, plantekendskab, plan-
tesundhedslære samt materialeforståelse og opmåling. Du får mulighed 
for at deltage i arbejdsopgaver, som hører til linjen. 

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

 • Bliver praktisk anlagt og har lyst til at bruge dine hænder
 • Bliver indstillet på at arbejde udendørs
 • Får en rummelig forståelse og sans for formgivning
 • Får fokus på kvalitet og detaljer
 • Får interesse for miljøet
 • Kan samarbejde med andre
 • Kan kende fagets regler og kan bruge dem i dit arbejde

Havemedhjælper 



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

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


