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→  
Tilbyder en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, med sigte på et liv med ar-

bejde indenfor de grønne erhverv. 
 

 

  



 
På en normal dag 

 

08:00 til 09:00  Opstart og morgen møde 

09:00 til 10:15  Opgaver/Undervisning 

10:15 til 10:30  Pause 

10:30 til 12:00  Opgaver/Undervisning 

12:00 til 12:45  Frokost 

12:45 14:15  Afslutning, oprydning og hjemtransport 

 

Tirsdage og torsdage spiser vi ofte sammen med vores venner på Enggården 

Onsdage forsøger vi at komme ”ud af huset” 

  



Hverdagsmodul  
→ Hverdagen handler om faglige kompetencer, men også generelle færdigheder. Vi hjælper 

og styrker dig i at mestre en dag med både arbejde og fritid. En stor del af tiden foregår un-

dervisningen med fokus på det fagmodul, du har valgt, hvor undervisningen er tilrettelagt ud 

fra praktiske opgaver, enten på et af vores værksteder, i tilknytning til vores grønne område 

eller på besøg hos relevante virksomheder.  

Hverdagsmodulet bygger også videre på de evner og generelle færdigheder, du har i forve-

jen, og undervisningen understøtter mulighederne for at kun-ne bruge de faglige kompeten-

cer, når forløbet i STU er afsluttet. 

 

Følgende emner indgår i hverdagsmodulet: 

 

 DANSK,  

tager udgangspunkt i læsetræning og samtaler. Vi benytter os af  

fagrelevant stof og information om aktuelle samfundsforhold. 

Desuden laves der opgaver, som fremmer elevens kundskaber i at læse og skrive, både 

i form af fagblade, aviser, bøger og opgaveark. 

Skolen stiller bærbare PC’er og iPads til rådighed, og vi kombinerer undervisningen 

med det skriftlige materiale og traditionel tavleundervisning, alt efter situationen. 

 

 ENGELSK,  

tager udgangspunkt i emner inden for elevens interesseområder, samt introduktion til 

faglige begreber på engelsk.  

I undervisningen benyttes både skriftlige og elektroniske hjælpe-midler, samt egnede 

pædagogiske redskaber. (Computerspil, brætspil og lignende som er udviklet til sprog-

træning, som fx lydbøger, men også gerne varedeklarationer og brugermanualer) 

  



 MATEMATIK,  

indeholder fagrelevant stof og emner, samt økonomi-planlægning. Desuden opmåling, 

udarbejdelse og forståelse af arbejdstegninger, planer for foderemner og lignende. I 

undervisningen benyttes både skriftlige og elektroniske hjælpemidler. 

Skolen stiller bærbare PC’er og iPads til rådighed, og vi benytter også skriftligt mate-

riale og traditionel tavle-undervisning, alt efter situationen. 

 

 SOCIALE FÆRDIGHEDER, 

bygger videre på de færdigheder eleven allerede har, men der vil altid være særligt fo-

kus på at opleve tryghed i mødet med andre mennesker, derfor er samarbejde et nøg-

lebegreb i undervisningen  

 

 KONTAKT OG DIALOG, 

vil både være i relation til offentlige myndigheder og sundhedsvæsen, men kan også 

rette sig mod jobansøgninger, omgangstone på en arbejdsplads og rigtig meget om 

hvordan vi taler med hinanden på skolen. 

 

 ØKONOMI, 

vil tage udgangspunkt i lære om både privatøkonomi og samfundsforhold. Arbejds-

markedsforhold indgår når det er relevant, og vi inddrager samtidig matematik. Det 

kan også være konkret viden om forhold, som hører sammen med at flytte i egen bolig 

og tilhørende økonomi, samt brug af NemID og E-boks. 

 

 PLANLÆGNING OG STRUKTUR, 

tager udgangspunkt i, hvad den enkelte elev har behov for at lære. Ofte vil det omfatte 

planlægning af tid, som til dagligt kan trænes i forbindelse med projekter, tilrettelæg-

gelse og forberedelse af en opgaveløsning eller lignende. Det kan også dreje sig om, at 

træne en selvstændig livsførelse, hvor indholdet vil være planlægning og udførelse af 

indkøb, madlavning, rengøring og tøjvask. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SELVTILID OG SELVVÆRD, 

er et meget individuelt emne, og samtidig en utrolig vigtig faktor  for at fungere som 

menneske. Derfor vil skolen støtte i at udbygge koncentrationsevne, udholdenhed og 

tro på egne evner. Metoden   vil være synliggørelse af resultater og succesoplevelser, 

samt bekræftende samtaler om opnåede kompetencer fra hverdagen.  

 

 PERSONLIG HYGIEJNE, 

og emner i relation til et eventuelt hygiejne-certifikat bliver italesat efter behov. Både 

produktionsdyr og kæledyr kan smitte med bakterier, og med mange personer samlet, 

er simple rutiner som hånd-vask efter toiletbesøg og før spise-situationer meget vigti-

ge for os. Rutiner i personlig hygiejne og fremtoning er desuden et vigtigt   element i 

forhold til chancerne for tilknytning til arbejdsmarkedet. 

 

Fagmodul  
→ Dit interessefelt danner grundlaget, når vi hjælper dig til at opnå  

konkrete faglige kompetencer inden for et fagområde, du har lyst til at arbejde med. Det sker 

via uddannelse på skolen, både som teori og praktisk undervisning, samt tilpassede praktik-

ophold i forskellige typer virksomheder, som Thyfondens STU samarbejder med. Vi sørger 

for eventuelle af-  taler om praktikforløb af kortere og længere varighed, som passer til din  

uddannelse, såfremt det er ønsket og muligt. 

Vi tilbyder i øjeblikket 5 forskellige fagmoduler: 

 Grønne fingre 

 Dyr og Landbrug 

 Maskinarbejder 

 Mad til mennesker 

 Servicemedarbejder 

 

Du kan frit vælge, hvilket fagmodul du ønsker at følge. Således sikrer du,  at dit uddannel-

sesforløb passer til dit interessefelt. De enkelte fagmoduler, uddybes i hver sin folder, hvis 

du vil vide lidt mere, før du træffer et valg.  



Hvad er Mark-vejen? 
→ Mark-vejen er et uddannelsesforløb og et tilbud til dig, som ønsker beskæftigelse inden 

for de grønne erhverv. Forløbet består af både obligatoriske hverdagsmoduler og selvvalgte 

fagmoduler. Det betyder, at du selv kan få indflydelse på, hvad du har lyst til at lære. Vi til-

byder flere forskellige fagmoduler, som du frit kan vælge mellem, så dit uddannelsesforløb 

er præget af dine interesser.  

Vi hjælper dig med at opnå nye kompetencer, som netop passer til det fagområde der tiltaler 

dig mest. Thyfondens STU sikrer samtidig løbende dokumentation af dine opnåede færdig-

heder, så du har et bevis på det du kan, når dit STU-forløb er afsluttet. Målet er, at du deref-

ter har et bedre udgangspunkt for at søge job eller eventuelt videreuddanne dig på en fagsko-

le. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

www.mark-vejen.dk 

 

  

Eksempel på typisk ugeplan 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Morgen-     

møde 

Morgen-    

møde 

Morgen- 

møde 

Morgen-

møde 

Morgen-   mø-

de 

Gennemgang  

af ugen der 

kommer 

Individuelt 

linjefag 

Flest mulige 

på tur ud af 

huset 

Individuelt 

linjefag 

Samfundsfag 

→ Min tavle 

Projekt ude 

eller værksted 

   Fælles rengø-

ring 

Frokost Frokost  Frokost Frokost 

Samfundsfag 

→ Min tavle  

→ Mit fag 

Projekt ude 

eller værksted 

 Projekt ude 

eller værk-

sted 

Gennemgang af 

ugen der gik  

Slut oprydning 

    God weekend 

http://www.mark-vejen.dk/


 

Nyttige telefonnumre: 

 

Klaus Seerup – leder og underviser 

Tlf.: 52 10 11 50 

 

Grete Davidsen – underviser 

Tlf.: 52 10 11 51 

 

Tina Jensen – administrationen 

Tlf.: 52 10 11 52 

 

UU-vejledning Thisted 

Tlf.: 99 17 24 90 

 

Thisted Kommune 

Tlf.: 99 17 17 17   

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vores adresse er  

Katholmvej 7, 7700 Thisted 

Vi kan træffes pr telefon på nummer 97 93 72 55 

eller direkte til afdelingsleder, Klaus Seerup på 52 10 11 50  

og desuden via mail på Kontor@mark-vejen.dk 

 

 


