
+ STU-tilbud 

En tryg og rummelig platform, der ruster dig  

til den bedste fremtid 
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Birkeskolens målgruppe 

Birkeskolen er et STU-tilbud i Aarhus Kommune for unge mellem 15 og 25 år med 

generelle indlæringsvanskeligheder og med diagnoser som eks. udviklingshandicap, 

gennemgribende udviklingsforstyrrelser, autismespektrumforstyrrelser og multiple 

funktionsnedsættelser, herunder kommunikative udfordringer.  

Birkeskolen tilbyder individuelt tilpasset undervisning og støtte med henblik på en så 

selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt. Der undervises ikke i klasser, 

men i stedet i grupper eller enkeltvis alt efter planer og mål. 

En af de store fordele ved Birkeskolen er, at det er et lille og hyggeligt tilbud med plads 

til bare 16 elever. Det giver mulighed for at skabe rammerne for den tryghed og det 

nærvær, som vi tror på, er en forudsætning for elevens personlige udvikling og 

identitetsdannelse. 

 

 + 
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Birkeskolen rummer hele dig! 
 
Birkeskolen er et STU-tilbud med få elever i hvert klasselokale.  

Det er et trygt og rummeligt sted, hvor vi kender hinanden godt.  

Det ser vi som en stor styrke.  

 

Birkeskolens fokus er 

livsmestring 

På Birkeskolen ser vi dine 

kvaliteter og styrker.  

 

+ 

Vi styrker dine sociale 

kompetencer, så du også lærer 

at rumme andre.  

På Birkeskolen får du konstruktive 

værktøjer til at løse udfordringer 

og konflikter.  

Værktøjer, som gør dig mere 

robust til at gå voksenlivet i 

møde.  
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+ 
Individuelt 

skema & 

fast struktur 

Alle elever på 

Birkeskolen får et 

individuelt skema. 

Udover faste fag 

som dansk og 

engelsk vælger 

du fag indenfor 

områder, du er 

mest glad for.  

Derefter danner 

dit skema en fast 

struktur for din 

hverdag. 
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+ 

Bevægelse og musik er vigtig 

Vi elsker at bevæge os, og vi har det sjovt samtidig. Alle fag 

indeholder et element af bevægelse; blandt andet ture i skoven og 

dans og leg i vores store gymnastiksal.   

Når du bevæger dig, bliver du gladere, og det styrker din finmotorik. 

Det giver større velvære og mere selvtillid.  

I skolens svømmehal har du gennem leg og spil mulighed for at 

styrke andre muskelgrupper end dem, du normalt bruger. 

I Birkeskolens musikgruppe styrker vi fællesskabet ved at spille musik 

sammen. 

 

Kost og Sundhed  

På Birkeskolen har vi fokus på alle aspekter af det sunde liv. Igennem 

madlavning styrker vi din selvstændighed; du læser opskrifter og 

handler ind. Vi arbejder med sunde alternativer i alle de retter vi 

laver, og vi støtter dig i at foretage bevidste valg. 

Kreative værksteder 

I vores multiværksted udfordrer vi vores fantasi og kreativitet, her kan 

du lave din egen t-shirt med tryk af din favorit musikgruppe, vælge 

dine pensler og male i alverdens farver, her vil være muligheder for at 

afprøve og udvikle nye kreative sider, du endnu ikke kender. 

 

Værkstedet tilpasses de enkeltes behov for at kunne udfolde sig. 

 

Udeliv og verden omkring os 

Birkeskolen ligger tæt på skov og natur og tæt på spændende 

kulturtilbud i Aarhus. 

Vi benytter flittigt begge dele. Vi går ofte ture rundt om Brabrand sø 

og tager på museumsbesøg.  

I vores egen aktivitetspark har vi urtehave, bålplads og sansehave. 

Faggrupper på Birkeskolen 
Krop og Bevægelse· Musik· Kost og Sundhed· Kreativt værksted· Mediefag og It· Natur og 

Udeliv· E-sport og Spil· Dansk· Engelsk· Matematik· Mindfulness· Socialfag· Praktik- og 

Arbejdsparat· Livsmestring 
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Birkeskolens kerneværdier 

Kvalitet 

- Vi arbejder ud fra vores egen 

udviklingsmodel 

- Vi skaber den bedste løsning 

sammen med eleverne 

- Vi bruger den nyeste viden og de 

nyeste metoder 

Omsorg 

- Vi tager hensyn til hinanden 

- Vi støtter hinanden 

- Vi har gensidig respekt 

Mangfoldighed 

- Vi rummer hinandens forskelligheder 

- Vi arbejder alsidigt 

- Vi tilbyder en udvalg af aktiviteter 

tilpasset den enkelte elev 

Sundhed 

- Vi ønsker gode sociale relationer både 

internt og eksternt 

- Vi prioriterer fysisk aktivitet og sund kost 
- Vi ønsker at styrke vores elevers selvtillid 

og selvværd  

 

Åbenhed 

- Vi er imødekommende, både 

tværfagligt og over for nye 

samarbejdspartnere 

- Vi er åbne i vores kommunikation, både 

non verbal og verbal 

- Vi er åbne over for nye læringsmetoder 
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VIDEREUDDANNELSE 

 
I dit STU-forløb videreudvikler 

du dine skolefærdigheder.  

 

 

Du vil også få 

selvhjælpsværktøjer, som er 

nyttige, hvis du tænker på 

at videreuddanne dig.  

 

 

  

Hvad med job og videreuddannelse? 

+ 

PRAKTIK 

 
Det er muligt at integrere en 

praktik i dit STU-forløb på 

Birkeskolen.  

 

Tilbuddet kan tilpasses dine 

ønsker og varieres, både i 

forhold til arbejdstider, men 

også antal dage.   

Dette vil give dig indblik i 

arbejdsmarkedet. 

 

 

Kom og besøg os 
 

Du og dine forældre er altid velkomne.  

Vi glæder os til at fortælle mere om, hvilke fag vi tilbyder og vise 

dig rundt i vore nye flotte lokaler, der rummer blandt andet krea-

lokale, nyt køkken, stor sal til bevægelse og musik samt 

svømmehal.  

 

 

Efter STU-forløbet 

BOTRÆNING 

 
Vi samarbejder med 

Jobkollegiet, som ligger 

tæt på Birkeskolen. 

 

Ud fra dine kompetencer 

og ønsker sammensættes 

et botræningsforløb, så du 

bliver rustet til livet efter 

Birkeskolen. 

 



 

 

 

 

 

 

Etableret af foreningen 

 
 
 

 

Kontakt: 

Leder Allan Ellesøe Borresen  

Tlf.: 4222 5994 

E-mail: aeb@birkeskolen.eu 

Hejredalsvej 144 

8220 Brabrand 

www.birkeskolen.dk 

 

 

 

+ 

 https://www.facebook.com/birkeskolen 


