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Omsorg, udvikling og læring



”STU har givet mig god indsigt i
mulighederne - og nok også en 
løsning på min fremtid”

Fonden ConCura blev stiftet 
i 1895 under navnet Holbæk 
Amts Plejehjemsforening. 
I 2007 skiftede navnet til 
ConCura som betyder 
”med hjertet” og er udledt 
         af det latinske ord
        ”cura”: At pleje, støtte 
        og helbrede. 



ConCura STU 

Omsorg, udvikling og læring
STU er Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge med psykisk 
sårbarhed og autisme.

På ConCura STU kan du på de forskellige linjefagsværksteder blandt andet 
lære at bygge, lave mad, reparere biler og maskiner eller vedligeholde have-
anlæg. Du får lov til at fordybe dig og blive dygtig inden for dit valgte linjefag.



Linjefag, du kan uddanne dig indenfor:

Byg, bolig og anlæg

Her får du mulighed for at få et fagligt og praktisk kendskab til hånd-
værksfagene tømrer, VVS og murer. Du lærer gennem reel produktion og frem-
stilling i forbindelse med byggeri, ejendomsservice og anlæg af udearealer.

Motor og mekanik

Der arbejdes med reparation, servicering og teknisk indsigt i f.eks. knallerter, 
ATV’ere, biler og motoriserede haveredskaber. Vælger du dette linjefag, lærer 
du at følge en teknisk brugervejledning og nørde med at få mekanikken til at 
fungere.



Mad og ernæring

I vores store industrikøkken vil du indgå i produktion af måltider til hverdag og 
fest. Du vil være med til at hente madvarer i egen køkkenhave samt i lokalom-
rådet, hvilket giver indsigt i processen fra jord til bord.  Undervejs får du unikke 
madoplevelser og lærer basisteori om fødevarer, ernæring og hygiejne.

Jordbrug og gartneri

Frisk luft og jord under neglene får du masser af, når du både teoretisk og 
praktisk skal arbejde med natur, planter og evt. dyr. Du kommer til at deltage i 
skovrejsning, etablering af friluftsområder, dyrkning af grøntsager, vedligehold 
af udearealer og lignende.



FÆLLESSKAB
- og ungdomsliv

Vi hjælper dig med at træne dine sociale 
færdigheder og at håndtere konflikter ud fra 
metoden ART. Du kan læse mere om ART 
på ConCuras hjemmeside.

Sammen planlægger vi spillearrangementer, 
fester, bowlingture og filmaftener i vores egen 
biograf. 

Din trivsel og livsglæde ved samværet med 
andre mennesker er vigtig for dig og for os.



Dit linjefag suppleres med træning 
i Almindelig Daglig Levevis

Her handler det om at lære at klare så mange praktiske gøremål som muligt, 
f.eks. i forbindelse med økonomi, tøjvask, hygiejne og motion.
Du lærer metoder og teknikker, der giver dig nye kompetencer og
hjælper dig til at holde overblik over din dagligdag.

Praktikmuligheder
Vi samarbejder med lokale virksomheder og institutioner, hvor du har mulighed 
for at komme i praktik. Sammen finder vi den praktikplads, der passer dig, og 
vi støtter dig tæt hele vejen gennem praktikforløbet. 

Det er også muligt at komme i praktik internt i en af ConCuras afdelinger.

Pædagogik
Hos ConCura vægter vi relation og et grundigt kendskab til den unge højt, 
og vi ser charmen i forskelligheder. Gennem nære relationer tages højde for 
den unges virkelighedsopfattelse, normer, værdier og holdninger. 

Vores normering gør det muligt at arbejde i små hold, hvor forudsigelighed 
ligger til grund for udvikling og kognitiv modning.
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