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UDDANNELSE, 
FORLØB OG 
KOLLEGIE PÅ 
SPRINGBRÆT 
AARHUS 

Et ressourceforløb er et særligt 
tilrettelagt forløb aftalt mellem dig, 
din sagsbehandler og Springbræt 
Aarhus. Vi er klar til at hjælpe dig 
med at sammensætte et godt forløb. 

Vores nuværende elever følger 
dagligdagen på skolens STU, hvor 
du vil indgå i en lærerig hverdag med 
bevægelse, læring om dig selv og din 
krop, erhvervspraktikker og et godt og 
trygt ungdomsmiljø. 

Vi sammensætter et skema efter dine 
behov og ønsker for at sikre gode 
rammer for din udvikling.

Du skal altid tale med din 
sagsbehandler ved kommunen, før du 
kan starte på forløbet hos os. 

Hvornår kan jeg starte?

På Springbræt Aarhus har vi løbende 
optagelse på Ressourceforløb. Det 
aftales mellem din sagsbehandler, 
dig og Springbræt Aarhus.
 
Formål med et Ressourceforløb

Formålet med forløbet er at udvikle 
din arbejdsevne gennem en aktiv 
indsats. 

Forløbet er individuelt tilrettelagt, 
så dine ønsker om arbejde eller 
uddannelse er afgørende for hvilken 
type aktiviteter, der sættes i gang i 
forløbet.

Projektet gennemføres i samarbejde 
med FO-Aarhus og med støtte fra 
folkeoplysningsloven.

RESSOURCEFORLØB PÅ 
SPRINGBRÆT AARHUS 



Springbræt Aarhus er både for unge, 
der bor hjemme og for unge, som 
ønsker at flytte i en bolig med hjælp 
og bostøtte fra skolens undervisere.
  
STU står for Særligt Tilrettelagt 
Ungdomsuddannelse. STU er en 
3-årig ungdomsuddannelse for unge 
med behov for støtte til at udvikle sig 
socialt, fagligt og/eller personligt. 

Hvis du ønsker at starte på STU, så 
skal du sende en ansøgning til din 
kommune, som hjælper dig med at 
finde det rigtige tilbud til dig.

På Springbræt Aarhus STU har vi 
forskellige linjefag og vi tror på, at 
også du kan finde noget, der  
interesserer dig.
 
Kontakt os og hør mere om de 
forskellige linjefag vi tilbyder lige nu. 

På Springbræt Aarhus får du også:

 En kontaktperson som du har  
 statussamtaler med undervejs i  
 din uddannelse

 Dit eget personlige sæt   
 træningstøj med navn

 Undervisning i botræning og   
 madlavning

 Mulighed for en trænings-  
 assistentuddannelse og fritidsjob i  
 samarbejde med Aarhus1900

 Et godt ungdomsmiljø med plads  
 til forskelligheder

 Fredagscafé 4 gange om året

 Et fast skema og en genkendelig  
 struktur i hverdagen

 Træning i at finde rundt i Aarhus,  
 så du lærer byen bedre at kende

 Støtte til at finde dine mange   
 ressourcer og til at arbejde med  
 udfordringer i livet

Et LAB-forløb er et kortere forløb 
på Springbræt Aarhus aftalt med 
Jobcenteret.

På Springbræt Aarhus kan du 
deltage på dette forløb. LAB er 
en forkortelse af Lov om Aktiv 
Beskæftigelsesindsats. Du 
bliver henvist i samarbejde med 
Jobcenteret.

LAB-forløbet er et afklaringsforløb 
til eks. FGU, STU og lignende.

Du vil blive en del af skolens 
daglige ungdomsmiljø og dit skema 
tilrettelægges personligt til dig. 

Du skal altid tale med din 
sagsbehandler ved kommunen, før 
du kan starte på forløbet hos os. 

Hvornår kan jeg starte?

På Springbræt Aarhus har vi løbende 
optagelse på LAB-forløb. Det aftales 
mellem din sagsbehandler, dig og 
Springbræt Aarhus.

Formål med LAB-forløb

Formålet med LAB-forløb tilpasses 
dig og dine behov. I de fleste tilfælde 
vil formålet være at afklare dig i 
forhold til dine erhvervs- og/eller 
uddannelsesmuligheder. Et andet 
formål kan være modning af dig  
– fagligt og/eller personligt.

Lyder det spændende og som 
noget for dig, så kan du kontakte 
Jobcenteret i din hjemkommune. De 
kan hjælpe dig godt på vej til at starte 
hos Springbræt Aarhus.

STU OG KOLLEGIE PÅ 
SPRINGBRÆT AARHUS 

LAB-FORLØB PÅ 
SPRINGBRÆT AARHUS 


