KUU er en 2-årig uddannelse, hvor der starter hold to gange hvert år (august og januar). Når du har
gennemført de to år, kan du kalde dig erhvervsassistent.
En KUU giver dig:






forståelse for og træning i at kunne begå dig på
arbejdsmarkedet
kendskab til kravene på en arbejdsplads
viden om, hvordan man samarbejder, løser konflikter og tager
ansvar for en opgave
forståelse for egen og andres rolle i forskellige
arbejdssituationer
mulighed for at træne og udvikle dine personlige, sociale og
faglige kompetencer, på den måde det passer bedst for dig.

Når du har gennemført en KUU, er du godt forberedt til at søge et job eller gå i gang med fx.en
erhvervsuddannelse.
KUU hører til på Ungdomsskolen-Skive, Frederiksdal Allé 7, 7800 Skive med erhvervstemaerne:
”Jordbrug mad og sundhed” samt ”Handel og kundeservice. Har du lyst og er motiveret for
uddannelse, så læs videre…….. 

Handel og Kundeservice
Vi skal arbejde med handel og kundeservice. Undervisningen vil tage
udgangspunkt i praksis erfaringer og praktiske opgaver, som relaterer
til temaet. På KUU lærer du at betjene kunder og gøre klar til møder,
anrette og servere mad.
Vi har mulighed for at sætte mange spændende ting i gang og du kan
være med til at bestemme og få indflydelse på, hvilke projekter, vi skal
arbejde med. Fx. at servicere ved arrangementer på ungdomsskolen,
måske starte en butik/webshop.
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Jordbrug, mad og sundhed
Vi skal arbejde med jordbrug, mad og sundhed. Undervisningen
vil tage udgangspunkt i praksis erfaringer og praktiske opgaver,
som relaterer til emnet indenfor madlavning og landbruget. Teori
og praktik er koblet sammen. På KUU lærer du bl.a. noget om
fremgangsmåder, hygiejne og persontyper, som du kan møde i
erhvervslivet.
Der bliver også mulighed for at sætte gang i vores egne små
produktioner og opfindelser, så du kan få mulighed for at arbejde
med dine egne gode ideer. Fx. at dyrke grøntsager og lave mad til
arrangementer på ungdomsskolen.

Følgende gælder for KUU
Fokus på din trivsel
Med en KUU får du 2 år i trygge rammer til at udvikle dig personligt, socialt og fagligt. En fast
kontaktperson følger dig alle 4 semestre. Du vil få 2-3 faste lærere i 1. og 2. semester, hvor vi vil
have fokus på det gode sammenhold i klassen, hvor vi er ordentlige overfor hinanden og respekter
hinanden, som vi er.

Bliv mere sikker til dansk og matematik
På KUU skal du også have undervisning i dansk og matematik. Du får undervisning på det niveau,
der passer til dig. Vi kommer til at læse, skrive og regne blandt andet ud fra temaerne, så du direkte
kan se meningen med at øve dig i og blive bedre til dansk og matematik.
For at afslutte din KUU skal du kunne bestå dansk og evt. matematik på niveau D, der er lidt
sværere end 10. klasse. Det har du god tid til at lære i løbet af dine 2 år på KUU. På 1. og 2.
semester vil du min. have 2x75 min. undervisning pr. uge i disse fag.
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KUU fag
På KUU arbejder vi med fagene; Arbejdspladslære, samarbejdslære og erhvervslære så de
integreres / passer til de projekter, virksomhedsbesøg og praktikker, vi har gang i. Fx vil du være en
del af et mad- og indkøbshold.
Motion / Idræt
Det er også obligatorisk at deltage i motionstimerne og sportsdagene.
Mulighed for at få erhvervstræning
I løbet af uddannelsen kommer du i erhvervstræning på en arbejdsplads og/eller på en
uddannelsesinstitution, hvor du bliver undervist og oplært i, at kunne passe et almindeligt job. Du får
arbejdserfaring og indsigt i at være på en arbejdsplads. 1. semester, dvs. det første halve år af
uddannelsen, kommer primært til at foregå på Ungdomsskolen, dog med min. 2 ugers virksomhedspraktik/erhvervstræning. I 2. semester vil der være mulighed for op til 8 ugers praktik/
erhvervstræning.
Mulighed for engelsk
Der kan oprettes et engelsk hold, hvor undervisningen tilpasses efter dit niveau, afhængig af antal.

Praktiske informationer
Økonomi
Du kan søge SU, når du er elev på KUU. Du kan få SU fra kvartalet efter, at du er fyldt 18 år, dvs.
din første SU-måned er enten april, juli, oktober eller januar. Du søger SU online via NemID på
www.su.dk. Er du 18 eller 19 år, kan du normalt kun få satsen som hjemmeboende – også selv om
du er flyttet eller vil flytte hjemmefra. Snak med din UU-vejleder om, hvad du kan få i SU om
måneden.
Ungdomskort til bus og tog
Når du er elev på KUU, kan du købe et ungdomskort for 348 kr./mdr. Kortet giver fri rejse i dit lokale
takstområde og rabat på togbilletter i hele landet. Du skal bestille et ungdomskort med NemID på
www.ungdomskort.dk
Madordning
Der er en obligatorisk madordning for KUU-elever på skolen med deltagerbetaling. Morgenmad og
frokost tilbereder du/I selv. Mere info om de praktiske forhold fås på ungdomsskolen.
Fravær
Der er mødepligt til hele KUU-pakken og der bliver registreret lovligt og ulovligt fravær. Efter behov
indkaldes til en fraværssamtale med KUU-vejleder og/eller ungdomsskolelederen. Din SU kan evt.
blive stoppet ved for højt fravær. Ved sygdom ringes til KUU-vejlederen mellem kl. 7.30-8.00.
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Mobiltelefon og computer
Din mobiltelefon ligger i tasken/lommen i timerne og bruges kun i pauserne og efter aftale med en
lærer eller KUU-vejlederen. Medbring gerne din egen computer; dog er der mulighed for at låne en
computer i undervisningstiden. 
Skema for en typisk uge på KUU, 1. halvår
08.00-8.30

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Morgensamling, inkl. Morgenmad/oprydning.

08.30-9.45

Matematik (Gert)

Dansk (Michael)

9.45-10.00

Pause

Pause

10.00-10.50

KUU fag /
Projekt

KUU fag /
Projekt

10.50-11.00

Pause

Pause

11.00-12.00

KUU fag /
Projekt

KUU fag /
Projekt

(Madholdet starter
kl. 11.00)

(Madholdet starter
kl.11.00)

12.00-12.30

Middag, inkl. Oprydning.

12:30-14:15

Motion / Idræt
(Michael)

”Klassens tid”
og læsetid

Torsdag

Fredag

”Anderledes dag”
(fx foredrag,
sportsdag, fag dag,
virksomhedsbesøg
mv.)

Dansk (Michael)

Matematik (Gert)

Pause

Pause

KUU fag /
Projekt

Individuelt arbejde
med portfolio,
forløbsplan
Madplan og indkøb
t/næste uge

Pause

Pause

Pause

KUU fag /
Projekt
(Madholdet starter kl.
11.00)

(Madholdet starter
kl. 11.00)

Fortsat ”Anderledes
dag”

Evt. Engelsk
(Tilvalgsfag)

Slut 12.15

Der er mødepligt hver dag og du skal være studieaktiv.
Den ugentlige undervisningstid er på 30 lektioner om ugen, og der vil forekomme lektier. Ligeledes
vil der være mødepligt til KUU-klubaftener og aftenarrangementer, som KUU-elever har ansvaret
for.
Onsdag kalder vi ”anderledes dag”, hvor vi fx. kan have foredrag om privatøkonomi eller være på
udflugt eller være på virksomhedsbesøg eller afholde sportsdag eller en spilleturnering med brætspil
eller projektopgaver.

Vi glæder os til at møde dig. 

Side 4 af 4

