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CSU og VASAC Slagelse

... Lidt om STU-Medielinjen - CSU Slagelse
Medielinjen tilbyder undervisning til unge med særlige
behov.
I uddannelsen vil der blive arbejdet med grafiske opgaver
som f.eks. visitkort, flyers, brochurer, plakater, rentegning
af logoer til textiltryk, covers etc. … fra idé til tryk.
Alle bliver introduceret til og undervist i de forskellige
grafiske computerprogrammer på PC, der benyttes til at
løse de fleste typer grafiske opgaver.
Der veksles mellem øvelsesopgaver og arbejde med
konkrete grafiske opgaver. Ofte vil øvelsesopgaverne tage
afsæt i de grafiske opgaver.
Den studerende kan blive introduceret til tv-mediet,
interviewteknik og redigering.
På Medielinjen støttes den studerende både i at styrke sine
faglige, personlige og sociale kompetencer.
At være en del af et arbejdsfællesskab øger selvværdet og
højner livskvaliteten!
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Du arbejder godt, når alle har det godt …

Et godt arbejdsmiljø fremmer kreativiteten og arbejdsglæden. Derfor lægger vi vægt på, at man behandler sine
kolleger på en venlig og hensynsfuld måde.

Målet med undervisningen

Den studerende lærer om de grafiske regler indenfor layout,
rentegning, billedbehandling, typografi og tekstombrydning,
så det ligger på rygraden og de lærer at arbejde hjemmevant i Adobe’s programmer.
Alle studerende øves gennem deres uddannelse på
Medielinjen i at tage noter og kunne reflektere over deres
egne kreative processer og udvikling. Såvel fagligt som
socialt.
Den studerende lærer at præsentere sit arbejde
og argumentere for sit valg.
Alle studerende skal lave en portfolio af egne arbejder
– til evaluering og udvikling.
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Optagelse

Du skal være visiteret til det særlige treårige uddannelsesforløb.
Derudover kræves ikke specielle forudsætninger for
at blive studerende på Medielinjen, udover lyst og
motivation til at arbejde med området.
Vi lægger vægt på at du er selvhjulpen og at du kan
arbejde koncentreret fire timer dagligt med grafisk
produktion.

Skema
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

kl.8.30 - 13.30

kl.8.30 - 13.30

kl.8.30 - 13.30

kl.8.30 - 13.30

kl.8.30 - 12.30

Medielinjen

Medielinjen

Valgfag

Valgfag

Valgfag

Medielinjen

Medielinjen

Valgfag

Valgfag

Valgfag

Medielinjen

Medielinjen

Valgfag

Valgfag

Valgfag

Et skoleår består af 40 ugers undervisning og følger
ferieåret for det øvrige uddannelsesområde.
Undervisningen på valgfagsdage foregår i samarbejde
med CSU-Ungdomsuddannelserne på Norgesvej 1,
4200 Slagelse. Der vælges valgfag for et halvt år af gangen.

Eksempel på valgfag:

Dansk, matematik, musik , IT, film, fortælling, håndarbejde,
kørekortteori, idræt, arbejdskendskab, engelsk, billedværksted.

Praktik

Der vil være indlagt praktikforløb af kortere varighed i
private virksomheder.
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Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

Kontakt din lokale UU vejleder, hvis du ønsker at vide mere
om STU uddannelsen og dine muligheder for at blive indstillet til Medielinjen.Se mere på www.uuvestsjaelland.dk

Hvor?
Medielinjens faglige del foregår på Skovsøgade 2 i Slagelse.
Medielinjens valgfagsdel foregår på Norgesvej 1 i Slagelse.
Hvilken bus?
Medielinjen
Bus 903 Roarsvej stopper ved Klingeberg.
CSU-Slagelse
Bus 901 Slagelse Busstation stopper ved Sorøvej.
Bus 902 Slagelse Busstation stopper ved Norgesvej.
Spørgsmål vedr. uddannelsen
Anna Lisa Larsen
tlf. 5857 5747
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Medielinjen:
Inge Kristensen
tlf. 2127 4280

Lilian Wik
tlf. 5156 3692

CSU-Slagelse

{

Slagelse bykort

{

Medieshoppen

Slagelse Station

● Voksne med kognitive vanskeligheder som følge af erhvervet hjerneskade eller sygdom
● Voksne med kommunikationsvanskeligheder som følge af erhvervet hjerneskade eller sygdom
● Voksne med stemmeproblemer
● Voksne med stammen
● Voksne med læsevanskeligheder
● Voksne med hørevanskeligheder
● Voksne med synsvanskeligheder
● Voksne med sindslidelser
● Unge med udviklingshæmning eller særlige behov
● Skolebørn med svære læsevanskeligheder
● Skolebørn med synsvanskeligheder

VASAC Slagelse er et socialt arbejdsmarkedscenter til personer, som ikke kan
opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked på normale vilkår.

Center for Specialundervisning
Norgesvej 14
4200 Slagelse
Telefon 58 57 57 60
csu-slagelse@slagelse.dk
www.csu-slagelse.dk
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