Kontraktaftale om STU
Skolen på landet
Bjørnsholm
Præstehøjvej 8
3320 Skævinge
En 3-årig ungdomsuddannelse
for unge med særlige behov
jf. lov nr. 564 af 6. juni 2007

Yderligere informationer:
Skolen på landet
Telefon: 29 24 22 62
Skoleleder Christine Lunding Tolversen
Mail: kontakt@drtc.dk
www.araberhesten.dk
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Aftale om STU på Skolen på Landet
Skolen på landet udbyder 3-årigt uddannelsesforløb under særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse
(STU).
Uddannelsen aftales i henhold til lov nr. 564 af 6. juni 2007, med tilhørende afklaringsforløb i indtil
12 uger.
Som en del af afklaringsforløbet kan efter behov udarbejdes en PAS test med henblik på, at
beskrive elevens kompetencer og udviklingspotentialer. Dette er ikke inkluderet i taksten. Test
udføres af Toftemosegård Aps eller en af kommunen udvalgt enhed.
Vi tager udgangspunkt i den enkelte elevs uddannelsesplan og udarbejder individuelle elevplaner.
Taksten udgør pr. 1. april 2011: kr. 24.200,- pr. mdr. i 12 måneder
I beløbet er inkluderet kost, ekskursioner, elevarrangementer, uddannelses- og erhvervsvejledning
og praktikforløb. I taksten er desuden inkluderet transport i forbindelse med praktik og
uddannelsesrelaterede aktiviteter.
Hertil skal tillægges evt. udgifter til transport til og fra skolen.
Beløbet opkræves kvartalsvis forud
Faktura fremsendes til EAN nr. ____________________________ fire gange årligt i marts, juni,
september og december med forfaldsdato d. 20 i måneden.
Taksten reguleres hvert år pr 1. januar og nyt takstblad fremsendes senest 8 uger før
ikrafttrædelse.
Der udbetales ikke nogen form for løn el.lign. til eleven under opholdet.
Kontraktperiode: ______________________________(en 3 årig periode med start og slut dato)
Opsigelsesvarsler: Kontrakten kan gensidigt opsiges med løbende måned + 30 dage
Undervisningsdelen: I henhold til Lov nr. 564 af 06/06-2007 og BEK nr. 974 af 10/07/2007.
Særlige aftaler:

Særlige forhold:
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Kontraktaftale om 3-årig STU
Elevens navn:
Cpr. nr.:
Adresse:
Kommune:
Elevens tlf.:

Mobil:

Forældre navne:
Adresse:
Kommune:
Tlf.:

Mobil:

Sagsbehandler/Kontaktperson:
Navn:
Kommune:
Tlf.:

E-mail:

Kommunens EAN-nummer:
UU- Vejleder
Navn:
Tlf.:
UU-Center:

Startdato:

Forventet slutdato:

Dato

Underskrift kommune

Dato
Underskrift
Skolen på landet/ Christine L. Tolversen

Dato

Underskrift elev

Dato

Underskrift værge/forælder

