
 

 

Fagbeskrivelser STU - Anholtvej 

 

Obligatoriske fag 

 

Medborgerskab 

Formål:   

Undervisningen skal være med til at forberede eleverne til at være medborgere 

i Danmark og være en aktiv del af det danske samfund.   

Undervisningen skal være med til at gøre eleverne bevidste om det fællesskab, 

som de er en del af i kraft af at være borger i Danmark.  

Undervisningen skal være med til at øge de unges selvindsigt og dermed 

medvirke til øget bevidsthed omkring, hvem de selv er og hvorfor, 

herunder bl.a. forståelse for deres diagnose. Undervisningen skal gøre eleverne 

i stand til at tilegne sig viden om, hvad det vil sige, at gå fra at være ung til at 

blive voksen, herunder tilegne sig viden om seksualitet, samfundsmæssige 

krav som erhvervelse af evt. job, hensigtsmæssig social adfærd, personlige 

grænser osv.   

 

 Målet er, at eleven:  

-Får indsigt i forskellige samfundsforhold, så eleven kan deltage så 

selvstændigt og aktivt i samfundet som muligt.  

-Får kendskab til rettigheder og pligter i samfundet - både generelt og specifikt 

for den enkelte.  

-Får kendskab til og forståelse for det danske samfunds mangfoldighed.  

-Opnår et grundlæggende kendskab til arbejdsmarkedsforhold.  

-Som digital borger skal vores unge kende til offentlige digitale løsninger, så de 

selvstændigt og aktivt kan bruge dem.  

-Får kendskab til forskellige virksomhedstyper og jobfunktioner samt 

uddannelser, der kvalificerer disse.   

-Får indsigt i sit ”jeg”, så eleven styrkes i dennes bevidsthed om egen identitet 

og diagnose. Målet er også, at eleven får indsigt i den mangfoldighed de indgår 

i med andre individer.    



 

 

-Får kendskab til, hvilken transformation overgangen fra ung til voksen kan 

betyde for dem på et personligt, socialt og fagligt plan.   

-Får kendskab til deres egen seksualitet og personlige hygiejne.  

-Bliver understøttet i, at kunne udlede personlige kvaliteter/begrænsninger og 

kunne italesætte disse.   

-Får indsigt i, hvordan man kan forstå og afkode hensigtsmæssig socialt 

samspil og spilleregler, samt at eleven kan få kendskab til egne og andres 

personlige grænser.   

 

Eksempler på indhold:  

-Demokrati og ansvarlighed  

-Medborgerskab: Individ og rettigheder  

-Digital borger  

-Politiske forhold  

-Digitale medier  

-Nyheder i Danmark og udlandet  

-Det offentlige system  

-Retssystemet, love og rettigheder  

-Miljø  

-Religioner  

-Ungdoms- og subkulturer   

-Virksomhedsbesøg  

-Praktikforberedelse  

-Arbejdsmiljø og fagforeninger  

-Seksualundervisning (og personlig hygiejne)   

-Kropsbilleder   

-Autismeforståelse  

-Selvforståelse, selvværd og selvtillid  

-CV og jobansøgning  

-Etiske dilemmaer 

 

 



 

 

Bo-Undervisning: 

Formål: 

Bo-undervisning har til formål at styrke elevens muligheder for at kunne klare 

sig så selvstændigt som muligt i fremtidig bolig. 

 

Målet er, at eleven: 

Kost, indkøb og tilberedning 

-Får kendskab til sund kost, ernæring og hygiejne 

-Øget bevidsthed om hensigtsmæssige og økonomiske indkøb til den daglige 

husholdning 

-Øgede færdigheder i at tilrettelægge, tilberede og anrette de daglige måltider 

-Styrket bevidsthed om spisesituationen 

-Øget bevidsthed om forbrug og miljø  

 

Rengøring, vedligeholdelse, praktiske gøremål og tøjvask 

-Får øget kendskab til og erfaring med oprydning og rengøring i fremtidig bolig 

-Får øget viden om og erfaring med andre praktiske gøremål i fremtidig bolig 

-Kan vaske tekstiler i fremtidig bolig så selvstændigt som muligt  

 

Personlig pleje og hygiejne 

-Hensigtsmæssige rutiner i forhold til personlig hygiejne 

-Bevidsthed om egen fremtræden  

 

Privatøkonomi 

-Forståelse for egen økonomi og sit kendskab til forskellige hjælpeinstanser  

-Bevidsthed om eget støttebehov i forhold til at søge relevant hjælp 

 

Bo-former 

-Opnår viden om forskellige bo-former og støttemuligheder 

-Øger sin bevidsthed om eget støttebehov i fremtidig bolig 

-Forstår sine rettigheder og forpligter i fremtidig bolig 

 



 

 

Eksempler på indhold:  

Kost, indkøb og tilberedning 

-Kostpyramiden 

-Kalorietælling 

-Ernæringsbetingede sygdomme 

-Hygiejne 

-Opbevaring af fødevarer 

-Rengøring 

-Afkodning af opskrifter  

-Udarbejdelse af indkøbsseddel 

-Fremgangsmåder og tilberedning af mad 

-Bordskik 

 

Rengøring, vedligeholdelse, praktiske gøremål og tøjvask 

-Generel rengøring (og anvendelse af egnede rengøringsmidler) 

-Sortering af vasketøj og brug af vaskemaskine og tørretumbler 

-Lægge tøj sammen 

-Udskiftning af elpærer og sikringer 

-Afkalkning af husholdningsapparater 

 

Personlig pleje og hygiejne 

-Baderutiner 

-Vedligeholdelse af hud, negle og hår 

-Tandbørstning 

-Dialog om, hvor tit man bør besøge en frisør, tandlæge og evt. almen læge 

 

Privatøkonomi 

-Betaling og arkivering af regninger, skattepapirer og bankdokumenter 

-Økonomiske tilskud 

-Selvangivelse og årsopgørelse  

 

 



 

 

Bo-former 

-Informationssøgning og viden på nettet om forskellige bo-former 

-Individuel vejledning 

-Eksempel på lejekontrakt 

 

 

Ugen, der gik: 

Formål: 

Formålet med undervisningen i Ugen, der gik er, at eleverne oplever at få 

afrundet uges gang og samtidig introduceres for kommende uges struktur, 

både på et individuelt og socialt niveau. Endvidere er formålet, at eleverne 

oplever kvaliteten i at indgå i et socialt fællesskab.  

 

Målet er, at eleven: 

-Får kendskab til et rum, hvor italesættelse af erfaringer kan vendes i 

fællesskab med andre 

-Oplever at blive informeret og klargjort til kommende undervisningsuge 

-Får indblik i ugens største nyheder  

-Kan indgå hensigtsmæssigt i et socialt fællesskab  

 

Eksempler på indhold:  

-Bearbejdning og afrunding af ugen der gik i plenum 

-Beskeder og struktur for kommende undervisningsuge 

-Gennemgang af ugens største nyheder 

 

Vejledning: 

Formål:  

Vejledningen skal danne afsæt for en dialogbaseret konstellation, hvor 

kontaktelev og kontaktperson kan gennemgå elevens trivsel, uu-plan og 

fremtidsønsker på ugentlig basis.  

  

 



 

 

Målet er, at eleven:  

-Styrker sin italesættelse af egen trivsel og reflekterer over denne 

-Styrker sin bevidsthed om egne udviklingsområder i relation til uu-planen 

-Styrker sin bevidsthed om interesseområder og muligheder inden for 

uddannelsessystemet og/eller arbejdsmarkedet.  

-Forberedes til specifikke praktikforløb og efterfølgende evaluering sammen 

med praktikstedet og eleven.  

  

Eksempler på indhold:   

-Dialog omkring elevens generelle trivsel 

-Informationssøgning omkring diverse uddannelsesinstanser og tilbud 

-Dialog om interesse of muligheder på arbejdsmarkedet 

-Gennemgang af UU-planer 

 

 

Bevægelse og Alternativt 

Formål: 

Bevægelse og Alternativt er to separate fag, der har til formål at skabe 

motivation og lyst til at bevæge sig gennem sjove, spændende og anderledes 

fysiske aktiviteter, som alle kan deltage i. Desuden har fagene til formål at 

styrke såvel den unges kropskendskab, motorik og koordinationsevner som 

den unges samarbejdsevner og initiativtagen. 

 

Målet er, at eleven:   

-Får bevidsthed og kendskab til vigtigheden af en sund livsstil   

-Får bevidsthed og kendskab til vigtigheden af bevægelse i hverdagen 

-Oplever betydningen af fysisk aktivitet på egen krop  

 

Eksempler på indhold: Bevægelse 

- Snak om sund/usund kost  

-Vanetænkning, hvordan brydes dårlige vaner  

-Gåture  



 

 

-Basket  

-Udendørs cirkeltræning  

-Discgolf 

-Fodbold 

-Kardio træning 

 

Eksempler på indhold: Alternativt 

-(Interaktiv)Gåtur 

-Boldspil 

-Styrketræning 

  



 

 

Faglige fag 

Dansk: 

Formål:  

Formålet med danskundervisningen er at styrke elevens oplevelse af sproget 

som en kilde til personlig og kulturel udvikling. Eleven skal i arbejdet med 

faget opnå viden om og færdigheder i at bruge sproget alsidigt og personligt, 

nuanceret, korrekt og eksperimenterende i samspil med andre. Eleven skal 

vedligeholde eller udbygge grundlæggende danskkundskaber: Formulere sig 

bevidst i tale og skrift og til at lytte og læse forskellige teksttyper med 

forståelse og personlig tilegnelse. Undervisningen skal være med til 

udviklingen af danskfaglige kompetencer bidrage til at styrke elevens evne til 

at håndtere informationer, gå bag om ordene og teksterne og forstå indhold og 

nuancer og på den måde fremme elevens muligheder for at orientere sig og 

handle i et moderne, demokratisk og globalt orienteret samfund.  

  

Målet er, at eleven:  

 Tale og lytte  

- Tilegner sig kompetencer, der gør eleven i stand til at bruge et danskfagligt  

sprog forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion og fremlæggelse  

- Tilegner sig kompetencer, der gør eleven i stand til at forstå, at sproglige  

valg er bestemt af situation og hensigt  

   

Læse 

-Tilegner sig kompetencer, der gør eleven i stand til at læse sag-/  

fiktionstekster med forståelse, overblik, afstemt hastighed samt en passende  

læsestrategi  

-Tilegner sig kompetencer, der gør eleven i stand til at forstå sammenhængen  

mellem genrer, indhold og form  

   

Skrive  

- Tilegner sig kompetencer, der gør eleven i stand til at anvende skriftsproget  

med opmærksomheden på sproglige normer for grammatik, situation og genre  



 

 

- Tilegner sig kompetencer, der gør eleven i stand til at samle stof og  

disponerer det fra idé til færdig tekst.  

   

Eksempler på indhold:   

- Skriftsprog og talesprog  

- Læsning  

- Sproglig klarhed og korrekthed  

- Genrekarakteristika og genrekendskab   

- Ord og betydning  

- Ordklasser, morfologi og sætningskonstruktion  

- Komposition og kommunikationssammenhæng  

- Skriveprocessen  

- De overordnede teksttyper: Sagstekster og fiktionstekster 

 

Matematik: 

Formål:  

I matematik arbejder eleven med matematiske områder som er med til at 

vedligeholde eller forbedre elevens kompetencer inden for matematikken. 

Eleven at arbejde med, hvordan man bruger matematik i en lang række 

forskellige sammenhænge i hverdagslivet. Undervisningen vil især dreje sig om 

forståelse af matematiske begreber, og om hvordan konkrete problemer fra 

hverdagen kan beskrives og løses ved hjælp af matematik. Undervisningen 

tilrettelægges med henblik på at fremme elevens udvikling af matematiske 

kompetencer i problembehandling, ræsonnement, modellering, 

symbolbehandling og kommunikation. Disse kompetencer skal eleven udvikle 

gennem nærkontakt og beskæftigelse med et bredt spektrum af meget 

forskelligt konkret matematisk stof. 

 

Målet er, at eleven: 

-Formår at vedligeholde sit faglige niveau eller videreudvikler sine 

matematiske kompetencer.  

 



 

 

Eksempler på indhold: 

-Tal og algebra 

-Geometri 

-Funktioner 

-Statistik  

-Kursus i Excel ark 

-Kursus i Geo Gebra 

 

Engelsk: 

Formål:   

Formålet med undervisningen i engelsk er at styrke elevernes kommunikative 

kompetence, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke 

sig mundtligt og skriftligt. Gennem arbejdet med faget 

opnår eleverne endvidere indsigt i kultur- og samfundsforhold i engelsktalende 

lande. Eleverne styrker derved deres internationale forståelse og forståelse af 

egen kultur. Undervisningen i fagets forskellige områder bidrager til at 

udvikle elevernes sproglige og kulturelle viden og bevidsthed samt deres 

almene læringskompetence.  

  

Målet er, at eleven:  

Kommunikative færdigheder  

-Forstår hovedindholdet i samtaler om kendte emner  

-Kan tale i et enkelt sprog om almene og samfundsmæssige forhold på 

engelsk  

-Kan læse og forstå tekster i dagligdags sprog inden for kendte emner  

-Kan referere og beskrive i et enkelt sprog inden for dagligdags emner  

-Kan præsentere et forberedt emne i et enkelt sprog  

-Kan udtrykke sig skriftligt i et forståeligt sprog  

 

Sprog og sprogbrug  

-Kan udtrykke sig mundtligt på et enkelt og forståeligt engelsk  



 

 

-Kan beherske et ordforråd inden for kendte emner, som gør det muligt at 

deltage i en samtale på engelsk  

-Kan anvende synonymer eller omskrivninger, når ordforrådet ikke er 

tilstrækkeligt  

-Kan skrive korte, enkle tekster om dagligdags emner  

  

  

Eksempler på indhold:  

-Emnebaserede tekster, film og lyd  

-Centrale grammatikøvelser  

-Mundtlige øvelser i plenum  

-Skriftlige opgaver   

-Digital opgaveløsning  

  



 

 

Linjefag 

 

E-Sport: 

Formål:   

E-sport er et fag der skal udvikle elevens evner inden for samarbejde, 

relationer til holdkammerater og at tænke strategisk. E-sport vil bestå af en 

praktisk og teoretisk del. Den praktiske del skal lære eleven om spilviden og 

dygtiggørelse af spil-færdigheder. Den teoretiske del består læring indenfor 

holdsamarbejde, taktisk tænkning og kommunikation. Vi arbejder løbende, 

med individuelt tilpassede træningsopgaver, til det pågældende spil og den 

pågældende elev.   

  

Målet er, at eleven:  

-Bliver klogere på egen formåen og udvikling af denne.   

-Forbedrer samarbejdsevner ved at udvikle kommunikative færdigheder  

-Udvikler ro og overblik i pressede situationer  

-Udøver fairplay 

-Udvikler en ansvarsfølelse overfor holdet og aftaler   

   

Eksempler på indhold: 

-Konkurrenceprægede spil 

-Arbejde med IT 

-Samarbejdsøvelser 

-Viden om døgnrytmer 

-Reflektions øvelser 

 

Friluftsliv: 

Formål:  

Fagets centrale formål er, at eleverne gennem praktiske erfaringer og 

oplevelser opøver færdigheder i og bliver i stand til at anvende naturen som 

grundlag for friluftslivets aktiviteter, samt at undervisningen bidrager til en 

basisviden om naturen og miljøet som grundlag for indsigt i, at færdes i 



 

 

naturen på respektfuld måde. Desuden indeholder faget i friluftsliv elementer 

med sigte på at udvikle elevens personlige, sociale og kropslige kompetencer.  

  

Målet er, at eleven:  

-Får læring og praktiske færdigheder inden for friluftsliv.  

-Får læring og praktiske færdigheder om og i naturen.   

-Får læring om vores miljø og klima samt tage ansvar for det.   

-Får erfaringer med og indsigt i friluftslivets betydning for sundhed og trivsel.   

-Får indsigt i de muligheder, friluftsliv giver for at fremme samarbejde, tillid og 

tolerance over for andre.   

-Kan tage ansvar for sig selv og hjælpe andre.  

-Får kendskab til naturskønne omgivelser i lokalområdet.   

  

Eksempler på indhold:  

Friluftsliv rækker ind i forskellige fagrækker, i særlig grad i fagene idræt, 

naturfag og samfundsfag. Praktiske og håndværksmæssige aktiviteter, som 

rækker ind i faget håndværk og design, kan også indgå i valgfaget friluftsliv.   

Andre eksempler på indhold er:   

-Naturoplevelser og natur kendskab.  

-Bevægelse og motion.   

-Orientering og kommunikation.  

-Mad, herunder brænde, båltænding, praktisk madlavning, storkøkken m.m.  

-Samarbejdsøvelser, der styrker trivsel og socialisering.  

 

Medier: 

Formål:   

Fagets centrale formål er, at eleverne udvikler kompetencer til at kunne 

producere og analysere medieudtryk, og de gennem produktion ligeledes opnår 

indsigt i og forståelse af formidling samt opnår forståelse af tidssvarende 

mediers betydning i et socialt og kulturelt perspektiv med henblik på at styrke 

egne handlemuligheder.  



 

 

Desuden indeholder faget også elementer med sigte på at udvikle elevens 

personlige og sociale kompetencer.  

 

Eksempler på indhold:  

-Produktion af film, reklamefilm, dokumentar, musikvideo 

-Pre-produktion, herunder manuskriptskrivning 

-Reklamer  

-Journalistiske opgaver – skriftligt og i billeder 

-Foto – herunder efterbehandling i Photoshop 

-Grafisk design og layout 

-Lyd på film og musik – herunder indspilning i musikstudie 

-Podcast 

-Interviewteknik 

-Presseetik 

-Forskellige medieplatforme – herunder samtale omkring disse i sociale og 

kulturelle sammenhænge 

-Mulighed for tværlige projekter med andre fag 

-Samarbejde med andre omkring projekter 

 


