
  

……..farverig undervisning.  

Ungdomsuddannelse med oplevelser for livet … 

 



2 

Ungdomsuddannelse med oplevelser for livet … 

INDHOLD 
 
Side 2: STU på Tvind 
 
Side 3: Undervisningens tilrettelæggelse 
 
Side 6: Life Skills og mål for personlig 

og social udvikling 
 
Side 7-11: STU-linjer på Tvind 

GRØN LINJE 

KOKKELINJE 

MILJØLINJE 

MEKANIK- OG METALLINJE 

KREATIV LINJE 

BYGGERI- & PEDELLINJE 

 
Side 12-14 Produktioner og aktiviteter 
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Pædagogiske aktiviteter  
for børn 

 

GODT AT VIDE 
 

Løbende indskrivning / tilmelding  

Der er mulighed for at påbegynde et STU 

forløb, når det passer bedst for den på-

gældende elev.   

  

Kørselsordning  

Skolen kan hente og bringe STU elever fra 

lokalområdet, i et rimelig omfang, uden 

ekstra beregning, efter aftale.  

  

Helhedsløsning med tilknyttet  

botilbud   

Hvis du er 18 - 25 år er der er mulighed 

for at bo på Ungdomshøjskolen PTG. 

  

Takst for undervisning  

Den månedlige betaling afhænger af,  

hvilken normering, der er brug for.  

I 2020  er taksten ved én-én undervisning 

(en elev per lærer) på 44.406,45 kroner.  

Ved tre-en undervisning  (tre elever per 

lærer) på 21.860,38 kroner.  

www.dagskolen-tvind.dk 
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STU på Tvind 

STU på Tvind 
Er et tilbud til unge som har behov for en 
særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse i 
op til tre år, efter lov af 6. juni 2007 om  
ungdomsuddannelse for unge med  
særlige behov.  
 
STU på Tvind foregår på Dagskolen på 
Tvind og henvender sig til unge i  
alderen 18 – 25, der ellers ikke får  
gennemført en almindelig  
ungdomsuddannelse.  

 Det særlige ved STU-uddannelsen på Tvind er, at vi kan tilbyde:  

• et rummeligt inkluderende skolemiljø med højt til loftet  
• skræddersyede uddannelsesforløb med udgangspunkt i den enkelte  
 elevs styrker og interesser  
• et stort praktikcenter med mange produktioner og muligheder  
• et favnende socialt netværk med ressourcestærke unge  
• en professional tilgang til unge med et skadeligt forbrug af fx hash  
• studierejser til dem ønsker at rejse  
• kørekort som en del af uddannelsen  
• gode betingelser for at inkludere unge af anden etnisk baggrund end dansk  
• mulighed for helstøbt løsning med STU og bosted på samme matrikel. 
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STU på Dagskolen på Tvind 
 
For elever på Dagskolens STU-linje tilrettelægges et individuelt undervisningsforløb ud fra 
den enkelte elevs uddannelses- og udviklingsplan. Undervisningsforløbet omfatter ele-
vens fagrække, elevens praktikforløb og elevens personlige og sociale udvikling. Alle ele-
ver har tilknyttet en lærer i de forskellige planlagte aktiviteter og typisk er der kun én eller 
to elever ad gangen sammen med den lærer, der har aktiviteten. Hver uge evalueres på 
programmet og i nogle tilfælde justeres der i forhold til ændrede mål. 
 
Undervisningen er både praktisk og teoretisk. Den praktiske undervisning foregår sam-
men med uddannede håndværkere og fagfolk i de mange forskellige produktioner, der er 
på Tvind. Vi tager udgangspunkt i, hvad den enkelte elev gerne vil i gang med, og bygger 
så videre derfra. Vi har for eksempel en byggerilinje, park og anlæg, brændeproduktion, 
mekaniker/smedeværksted, et mindre dyrehold, en stor økologisk grøntsagshave, en 
frugthave og et storkøkken. Arbejdsopgaverne er således rigtige arbejdsopgaver, ligesom 
på en hvilken som helst anden arbejdsplads. 
 
Den teoretiske undervisning foregår i Dagskolens klasselokaler. Der undervises i den fulde 
fagrække for 9. og 10 klassetrin, FN’s 17 verdensmål og en udvalgt række af Life Skills 
(livsfærdigheder). Dagskolen lever op til undervisningsministeriet krav til pensum, antal 
undervisningstimer samt gældende ferie og fridage. Alle teoretiske områder er beskrevet 
detaljeret på Dagskolens hjemmeside www.dagskolen-tvind.dk. Som STU-elev kan du i din 
uu-plan sætte mål om faglig opgradering inden for de fag du finder relevant. 
 
Dagskolens teorilokaler omfatter ud over de almindelige studierum også et naturfagsloka-
le, et kunstlokale og et fitnessrum. Desuden er der på Tvind en stor sportshal, som dan-
ner rammen om mange forskellige sportslige aktiviteter. 

Undervisningens tilrettelæggelse 
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Praktikforløb, udflugter og studierejser 
 
I de mange produktioner på Tvind kan STU-eleverne være i forskellige interne praktik-
forløb. Vi arrangerer også praktikforløb uden for Tvind. Vi har kontakt til en række loka-
le håndværkere, landbrug eller andre arbejdspladser og finder som regel en god og 
brugbar praktikplads til den enkelte elev. 
 
I løbet af skoleåret arrangerer vi en række virksomhedsbesøg og udflugter, som er med 
til at øge kendskabet til arbejdsmarkedsforhold og virksomhedskulturer. Vi besøger og-
så uddannelsesinstitutioner, museer og seværdigheder rundt omkring i landet.  
Kort sagt: Horisonten bliver udvidet og den almene viden vokser.  
 
Vi har også samarbejde med en lokal kørelærer og kan i enkelte tilfælde lave aftaler om 
erhvervelse af kørekort. Ligesom vi også understøtter teoriundervisningen på Dagsko-
len. 
 
På Tvind har vi tradition for at arrangere studierejser til udlandet. Denne aktivitet udby-
des også til STU-eleverne. Typisk er der en kort studierejse i efteråret og en lidt længe-
revarende i foråret. Som STU-elev er der også mulighed for at deltage og engagere sig i 
de fælles årlige højdepunkter, der arrangeres af interessefællesskabet Tvind.   

 

Fra studierejsen til Malaysia  i marts 2019 
Vi engagerede os i klimapolitik og samlede affald på kyststrækninger. 

 

Undervisningens tilrettelæggelse 
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Personlig og social udvikling 
 
Den personlige og sociale udvikling tilgodeses i den fagrække, vi kalder Life Skills. Vi kan 
også kalde det livsfærdigheder. Eleverne skal blive gode til at håndtere deres eget liv og 
blive klar til at stå på egne ben. Life Skills programmet er en træning i at mestre hverda-
gens krav. Her udvælges de områder, som den enkelte STU-elev har som målsætning.  
Alle Life Skills afsluttes med en prøve (praktisk/teoretisk) og et tilhørende diplom. 
 
Life Skills overskrifter: 
• Kogekunst og godt værtskab 
• Køkkenhygiejne og rengøring 
• Forsikringer og offentlige papirer  
• Velfærdsstaten Danmark 
• Optihealth (optimalt helbred) 
• Åben fremtid 
• Indtryk og udtryk (formidling) 
• Førstehjælp 
• Bæredygtighed i en global verden 

 

På Dagskolen værner vi om det gode studiemiljø. Alle elever skal føle sig velkommen, 
set og værdsat. Vi registrerer fremmøde, deltagelse og aktivitet og følger op på afvigel-
ser i forhold til det planlagte program. Altid med henblik på at finde løsninger til de ud-
fordringer som eleverne måtte møde.  
 
For alle STU-elever  laves en national STU-uddannelsesplan med delmål og status og 
progression for hvert af de tre uddannelsesår. Forløbet sluttes af med et kompetence-
bevis. 

Life Skills 

Førstehjælp i praksis 



7 

STU-linje: GRØN LINJE 

UDDANNELSESELEMENTER Viden og pasning af træer og buske. Sikkerhedskursus, motor-

savsbevis, buskrydningsbevis, pasning og betjening af plæne-

klippere, havetraktorer, traktor, flishugger, brændekløver og 

andre maskiner. 

Køreteknik, andre teknikker, træning af arbejdsprocesser, 

praktiske færdigheder, arbejdspladskultur, planlægning af 

projekter, oprydning, regler for affaldshåndtering mm. 

Årets gang i gartneriet, økologisk håndtering af skadedyr og 

plantesygdomme. Planlægning af årets grøntsagsproduktion. 

Viden om gødning og kompostering. 

Intern praktik og  

produktionsområde 

Tvind ”Skov & Park”. 

Madum Bæk Naturprojekt. 

Tvind ”Garden Farming” 

Opgaver Udtynding af træer i plantagen, plantning ag træer, brænde-

produktion, flisproduktion, udbringe brænde til afdelingerne, 

græsslåning, vedligehold af stier og veje, snerydning og andet 

parkarbejde. 

Plantning og pasning af bærbuske, jordbærplanter, kartofler, 

andre grøntsager, krydderurter. Arrangere høstmarked. 
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STU-linje: KOKKELINJE 

UDDANNELSESELEMENTER Ernæringslære, køkkenhygiejne, behandling og bearbejdning 

af råvarer, måleenheder, håndtering af opskrifter. Træning i at 

lave bestemte retter, salater, brød. 

Træning af arbejdsprocesser, praktiske færdigheder, arbejds-

pladskultur, planlægning af projekter, regler for egenkontrol 

og affaldshåndtering mm. 

Anretning på fade, servering, rengøring og oprydning, bord-

dækning og stil i spisesalen. 

Intern praktik og  

produktionsområde 

Institutionskøkkenet med tilhørende fælles kantine (spisesal).  

Opgaver Producere lækker og sund mad til frokost og aftensmad i alle 

hverdag. Bage brød. Bearbejde grøntsager fra egen køkkenha-

ve. Tilgodese specifikke ønsker i forhold til menneskers særli-

ge kostbehov. 

Vinderpizza til pizza-bage-konkurrence 
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STU-linje: MILJØLINJE 

UDDANNELSESELEMENTER Tvindkraft fra A-Z, styresystemer, vindmåling, mølle-

gearkasse, krøjemekanisme, frekvensomformer, sikkerheds-

regler, betjening af elevator i møllen. 

Træning af arbejdsprocesser, praktiske færdigheder, arbejds-

pladskultur. Viden om alternative energikilder, CO₂-

problematikker og klimaforandringer.  Forståelse af bæredyg-

tig produktion og økologisk  fødevarefremstilling. 

Affaldssortering og levering af affald på genbrugsstation.  

Intern praktik og  

produktionsområde 

Tvindkraft og Klimacafé 

Opgaver Pasning, vedligeholdelse og forbedringer af vindmøllen sam-

men med den faste stab af møllepassere. Modtagelse og 

rundvisning af gæster. Opsætning og pasning af andre alter-

native energikilder for eksempel solpanelanlæg. 

Kørsel til genbrugsplads. 
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STU-linje: KREATIV LINJE 

UDDANNELSESELEMENTER Sy, strikke og hækle. Materialelære, keramikarbejde, bræn-

ding og farvelægning af keramik. Tegning, maling (olie/

akvarel). Teknikker i kreative produktioner. Træning af ar-

bejdsprocesser, praktiske færdigheder, arbejdspladskultur. 

Rengøring, oprydning, sortering af affald. 

Intern praktik og  

produktionsområde 

Dagskolens kreativ-lokale 

Opgaver Producere kulisser til teaterstævne, sy kostumer til teater. 

Producere varer til  salg til julemarked. 
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STU-linje: MEKANIK- & METALLINJE 

UDDANNELSESELEMENTER Traktorkørekort, svejsekursus, værktøjslære, materialelære 

planlægning af projekter. Organisering af værksted, budget-

lægning, teknikker. Træning af arbejdsprocesser, praktiske 

færdigheder, arbejdspladskultur. Rengøring og affaldshåndte-

ring. 

Intern praktik og  

produktionsområde 

Tvind værksted. 

Opgaver Vedligehold af store og små parkmaskiner som bruges af Skov 

& Park. Servicere Tvinds køretøjer. Reparere cykler, knallerter 

mm.  

Kreative opgaver: udvikle og producere bænke, udendørs-

møbler, legeredskaber, skulpturer mm. 
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STU-linje: BYGGERI- & PEDELLINJE 

UDDANNELSESELEMENTER Værktøjslære, materialelære, planlægning af projekter, orga-

nisering af værksted, budgetlægning for arbejdsprojekter, tek-

nikker. Træning af arbejdsprocesser, praktiske færdigheder, 

arbejdspladskultur. Rengøring, oprydning, sortering af bygge-

affald mm. 

 

Intern praktik og  

produktionsområde 

Pedelværksted og tømrerværksted. 

Opgaver Tømrer– og byggeopgaver for eksempel istandsætning af døre 

og vinduer, taglægning, opsætning af gipsvægge og lofter. Iso-

lerings– og ombygningsopgaver.  

Byggeopgaver uden for Tvind sammen med Tvinds byggeri og 
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Velkommen til Tvind 

Tvind Internationale Skolecenter ligger 4 km udenfor Ulfborg, der er en mindre stati-
onsby mellem Ringkøbing og Holstebro. 
  
På Tvind er der plads til næsten alle, uanset baggrund og forudsætninger. Kombinatio-
nen af unge voksne med masser af personligt overskud - i form af de lærerstuderende 
på Det Nødvendige Seminarium, og unge eller voksne med særlige behov på bl.a. Dag-
skolen og Botilbudderne er rigtig god. Det danner basis for et fremadrettet udviklings-
miljø med mange gevinster for alle parter. 
  
Lærerne på Tvind har mange erfaringer med alle slags mennesker og utraditionelle 
programmer, og er gode til at få det hele til at virke sammen, sådan at de enkeltes res-
sourcer bliver brugt positivt. 

På Tvind er der en række  kulturaktiviteter der alle bliver drevet af lærere, studerende 
og elever.  For eksempel: Skov og Park, , Skulptur Park, Økologisk Garden Farming, 
Sports & Fitnesscenter, Klimacenter… mm. Tvind er også arrangør og vært for en del 
fælles højdepunkter i løbet af året. For eksempel OL, skolernes motionsdag (lokalt), 
Vinterkoncert, fredskonference mm. 

I fællesskab driver og værner vi om vores sted. Derfor har vi også en stor produktion på 
stedet med projektarbejde, udviklingsarbejde og vedligehold. 
 
Produktioner og aktiviteter på Tvind: 
 Byggeriholdet 
 Skov & Park 
 Køkken og Restaurant 
 Garden Farming  
 Tvindkraft & Klimacenter 
 Pædagogiske aktiviteter for børn 
 

Af andre aktiviteter på Tvind kan 
blandt andet nævnes Tvindkraft.  

Danmarks smukkeste vindmølle.  

Forbillede og inspiration til den danske 
vindmølleindustri.  

’Still going strong’ siden 1978 og en 
dejlig praktikplads for unge der vil lære 
mere om energi og værkstedsfag. 

https://www.tvind.dk/skolerne/tvind-skov-og-park
https://www.tvind.dk/profiler/hot-air-ballon-team-tvind
https://www.tvind.dk/profiler/tvind-skulpturpark
https://www.tvind.dk/profiler/garden-farming
https://www.tvind.dk/profiler/faciliteter-på-stedet
https://www.tvind.dk/profiler/tvind-klimacenteret
http://www.tvindkraft.dk/
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Hot Air Balloon Team Tvind 

Ballonflyvning er en fantastisk sport, hvor mennesket må tilpasse sig til naturen. Vejret 
skal være det helt rigtige for at det kan lade sig gøre. Det må ikke regne, og heller ikke 
blæse for meget. Der må ikke være optræk til tordenvejr eller vejrskift.  
 
Flyvningerne foregår i timerne lige efter solopgang, og i timerne lige inden solnedgang. 
På de tidspunkter at der nemlig ikke meget termik, som også er en forudsætning for, at 
ballonen kan flyves sikkert. (Termik udløses af solens opvarmning af jorden, og er ustabi-
le luftmasser som bevæger sig opad (eller nedad). Godt for svæveflyvere, men skidt for 
varmluftballoner.) 
 
Ballonholdet har to varmluftballoner til rådighed: en rød OY-COL, Cameron model, som 
engang var den største ballon i Europa, samt en Ultramagic Racer, OY-LOG, til konkurren-
ceflyvninger. 
 
Ballonholdet består idag af pilot Palle Olsen, skiftende navigatører og Palles "crew" af læ-
rere og elever på Tvind, som sætter ballonen op og følger den på jorden i vores terræn-
gående Landrover. 
 
Ballonholdet modtager undervisning og træning i meteorologi, navigation, gaslære og 
ballonlære - og public relations. Når vejret er til det, flyver vi for vor egen fornøjelses 
skyld - og gerne med gæster. 
 
Ballonholdet deltager i  
Danmarksmesterskabet og i andre  
ballonstævner rundt i Europa. 
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KONTAKT 
Dagskolen på Tvind 

Skorkærvej 8 

6990 Ulfborg 

Daglig leder: Birthe Nørskov 

Telefon: 23 60 60 75 

mail: birthe@dagskolen-tvind.dk 

……..farverig undervisning. 


