Kursusplan STU Turmalin.
Skoleåret 2019/20
DOF Vendepunkt er også udbyder af Ungdomsuddannelsen STU Turmalin
stu-steinerskolen aarhus.
Særligt tilrettelagt uddannelse ud fra Rudolf Steiners socialterapi.
Målgruppe: Unge udviklingshæmmede med generelle indlæringsvanskeligheder.
Tilrettelagt som enkeltfags tilbud under Folkeoplysningsloven.
Undervisningssted: STU Turmalin Strandvejen 90 8000 Aarhus
DOF Vendepunkt. Tilmelding til: 2176 7311 samt info@vendepunkt.com.
www.vendepunkt.com / Facebook.com/vendepunkt/www.antroposofisk-kalender.dk
Periode August 2019 – JUN 2020. Rekvirer udførligt program jf. ovenstående

Kursus om Skagensmalerne
Uge 32,33,34,35 og 36
Tirsdag, torsdag fra kl. 08.00-10.00 fredag fra kl. 09.00-10.00.
Skagensmalerne: Vi hører og skriver historien om Skagens malerne. Vi hører om de første malere
og om Holger Drachmann, Michael og Anna Ancher og om Peder Serverin Krøyer. Vi arbejder med
tekster, som vi både skriver og læser efter elevernes forskellige niveau og eleverne illustrerer
ligeledes til teksterne. Vi besøger Skagen i uge 37, hvor vi vil se de skønne malerier og besøge
Anna Anchers hus og Skagens museet.
Vi fortsætter med at høre om Skagens malerne og vil også beskæftige os med andre kunstner som
impressionisterne. Vi vil især høre deres biografi og se billeder af deres værker.
Kursus Nr.
Sted
Periode:
2019-T501
Turmalin
06.08.- 06.09 2019
kl 08.00 - 10.00
TIR/TOR/FRE 09.-10.00 i alt 25timer
5 uger
Pris v/ 6 deltager
Pr person
335.Uge 37, Tornby
Vi bor i sommerhus i Tornby fra søndag til fredag. Der vil være fokus på bo-træning, hvor vi vil øve
os i de praktiske gøremål som er i en husholdning. Vi bor i to huse, det ene af husene vil sørge for
morgenmad og madpakker, mens det andet sørger for aftensmaden. Vi fordeler de forskellige
rengøringsopgaver imellem os, og gør rent før vi rejser tilbage til Aarhus.
Kursus om trækfugle
Uge 38.39.40,og 41
Tirsdag og torsdag fra kl. 08.00 – 10.00
Trækfugle: Vi hører om de fugle som følger årstidernes skiften og tager på træk. Vi hører om
hvorfor de gøre det og hvordan det kan lade sig gøre. Vi hører om de forskellige fuglearter og især
vil vi beskæftige os med den hvide stork. Vi læser, skriver og tegner i forbindelse med faget.
Kursus Nr.
2019-Tkl 08.00 - 10.00
Pris v/ 6 deltager

502
TIR/TOR/
Pr person

Sted
Turmalin
i alt 16 timer
215.-

Periode:
16.09.- 11,10 2019
4 uger

Kursus i musik og drama, Den lille prins
Uge 32 – 50 og 1 -5.
Fredag fra kl. 08.00 – 09.00
Vi arbejder med det musikalske udtryk til skuespillet ” Den lille prins”. Eleverne synger og
spiller på især klanginstrumenter og trommer. Der bliver arbejdet med de forskellige roller til
stykket, udtryk, bevægelse og improvisation. Forestilling i uge 5.
Uge 2,3,4 og 5
Tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 08.00 – 10.00 .
Den lille prins: Intens arbejde med at øve musik. skuespil, tekster, lave kulisser og
kostumer. Vores projekt med eleverne fra overskolen har flere forestilinger i uge 5.
Kursus Nr.
2019-Tkl 08-09
kl 08-10
Pris v/ 6 deltager

Sted
503
Turmalin
FRE
TIR/TOR/FRE
kr 560.-

Periode:
18 timer/18 uger
24 timer/4uger

06-08-13-12-2019
06-01-31-01-2020

Kursus i stjernetegn og græsk mytolog
Uge 46,47,48,49 og 50
Tirsdag og torsdag fra kl. 08.00 – 10.00
Stjernetegn og den græske mytologi: Vi vil høre de græske sagn og om den græske mytologi,
skrive historien og tegne de stjernebilleder som hører til historierne. Eleverne får mulighed for at
lave deres egne illustrationer til de forskellige sagn. I løbet af perioden vil vi besøge planetariet i
Aarhus til en aftenforestilling.
Kursus Nr.
2019-Tkl 08.00 - 10.00
Pris v/ 6 deltager

504
TIR/TOR/
Pr person

Sted
Turmalin
i alt 20 timer

Periode:
11.11.- 13.12 2019
5 uger

275.-

Kursus om jul
Uge 51
Tirsdag og torsdag fra kl. 08.00 – 10.00 og fredag fra kl. 08.00 – 13.30
Ugen vil stå i julens tegn. Vi vil lave juledekorationer, julepynt og julekort. Skrive måske juledigte,
høre julehistorier og hygge os frem til juleferien.
Kursus Nr.
2019-Tkl 08.00 - 10.00
Pris v/ 6 deltager

Sted
505
Turmalin
TIR/TOR/FRE 8-13.30
Pr person
120.-

i alt 09 timer

Periode:
16.12.- 20.12 2019
1 uge

Kursus i samfundsfag og praktik
Uge 6.
Tirsdag og torsdag fra kl. 08.00 – 10.00, fredag fra kl. 08.00 – 10.00.
Praktik og samfundsfag. Vi ser på de forskellige muligheder for at komme i praktik og besøger de
forskellige praktiksteder. Vi taler om arbejdsmarkedet og hvad der er for muligheder efter STU.
Hvad betyder det at få førtidspension og arbejde på et beskyttet værksted eller kommer på et
rescourseforløb og få et flexsjob. Hvilke ønsker har eleverne til deres fremtidige arbejdsliv?
Kursus Nr.
2019-Tkl 08.00 - 10.00
Pris v/ 6 deltager

Sted
Turmalin

506
TIR/TOR/FRE
Pr person
80.-

i alt 06 timer

Periode:
03.02.-07.02 2020
1 uge

Kursus i den danske kongerække
Uge 8, 9. 10 og 11
Tirsdag og torsdag fra kl. 08.00 – 10.00, fredag fra kl. 08.00 – 09.00.
Dansk kongerække: Kort gennemgang af de konger som vi har beskæftiget os med forrige år. Vi
fortsætter med Christian den 4. og fortsætter med den Glücksborgske slægt indtil vi kommer til
kronprins Frederik. Vi skriver, læser og illustrer til den danske historie.
Kursus Nr.
Sted
Periode:
2019-T507
Turmalin
17.02.-13.03 2020
kl 08.00 - 10.00
TIR/TOR/FRE 08-09
i alt 20 timer
4 uger
Pris v/ 6 deltager
Pr person
275.-

Kursus i samfundsfag
Uge 12,13 og 14
Tirsdag og torsdag fra kl. 08.00 – 10.00 , fredag fra kl. 08.00 – 09.00.
Samfundsfag: Vi arbejder med forskellige samfundsrelevante emner. Vi vil beskæftige os med
emner som demokrati og politik. Hvad er demokrati? Hvilken politiske partier har vi i Danmark?
Hvilke politiske emner interesserer vi os? Samfundsklasser: Hvad vil det sige at være fattig i
Danmark. Hvordan er den enkelte økonomi generelt i Danmark sammenligned med andre lande.
Vi hører om globalisering og kultur, arbejdsliv og bolig. Vi vil besøge virksomheder og forskellige
boformer, som er relevant for vores elever. Der arbejdes med samtaler og med gruppearbejde,
med læsning og det skriftlige. Der er mulighed for at sætte sin kunstneriske udtryksform på det
skriflige arbejde.

Kursus Nr.
2019-Tkl 08.00 - 10.00
Pris v/ 6 deltager

Sted
508
Turmalin
TIR/TOR/FRE 08-09
Pr person
200.-

i alt 15 timer

Periode:
17.02.-13.03 2020
3 uger

Kursus om Hamborg
Uge 16 og 17
Tirsdag og torsdag fra kl. 08.00 – 10.00 Fredag fra kl. 08.00 . 09.00
Forberedelse af vores studierejse til Hamburg. Vi hører om byens historiske udvikling og om de
seværdigheder der er i Hamburg. Især vil vi høre om kunstneren Ernst Barlach, hans liv og virke
og vi vil besøge hans Museum på studierejsen. Vi gennemgår vores program for studierejsen, som
vi udarbejder i vores computertimer. Vi fokuserer især på at øve os i at læse.
Kursus Nr.
Sted
Periode:
2019-T509
Turmalin
14.04.24.04 2020
kl 08.00 - 10.00
TIR/TOR/FRE 08-09
i alt 10 timer
2 uger
Pris v/ 6 deltager Pr person
135.-

Uge 18 Studierejse til Hamborg 27.04 - 30.04-2020

Kursus i vejr og klima
Uge 19.20,21,22
Vejret og klima: Vi ser på havets indflydelse på vejret. Hvad er højtryk og lavtryk? Dannelsen
af skyer, hvilke skyer findes, hvad er en tornado og hvad er en orkan. Naturlige og
menneskeskabte klimaændringer. Der vil blive arbejdet med det skriflige og med læsning. Vi vil
tegne de forskellige skyer.
Kursus Nr.
2019-Tkl 08.00 - 10.00
Pris v/ 6 deltager

Sted
510
Turmalin
TIR/TOR/FRE 08-09
Pr person
275.-

i alt 20 timer

Periode:
04.05.-30.05
2020
4 uger

Kursus i musik og syngespil om Carl Nielsens barndom
Hele året
Mandag fra kl. 09.00 – 13.30
Eleverne kan vælge om de ønsker at deltage i musik omkring Carl Nielsen syngespillet eller
om de ønsker at komme på kantine hold. Projektet omkring Carl Nielsen er et fælles
samarbejde med bostederne Hadruplund og Tornsbjerggård som arbejder ud fra Steiners
pædagogik. Ligeledes er Specialklasserne fra Steiner-Skolen i Silkeborg med i samarbejdet. Vi
er omkring 40 deltagere. Vi arbejder med sang, med instrumenter, med skuespil, dans og
eurytmi. Der er fem forestillinger i første uge af juni.

Uge 23
Hele ugen øves der og fem forestillinger vises af syngespillet om Carl Nielsens barndom.
Holdet som valgte kantine og mad beskæftiger sig med opskrifter og sund kost.
Kursus Nr.
2019-Tkl 09.00 - 13.30
Pris v/ 6 deltager

Sted
511
MAN
Pr person

Turmalin
i alt 209 timer

Periode:
12.08.-06.06
2020
38 uger

2280.-

Kursus i sprog: engelsk, tysk, dansk
Hele året
Tirsdag fra kl. 12.00 – 14-00 (incl. pause)
Vi arbejder med sprog både engelsk, tysk og dansk. Holdene bliver delt op efter niveau og
eleverne arbejder med et sprog ad gangen i perioder. Dansk til daglig brug, som SMS eller
mail, diktat og egne tekster. I tysk bliver der arbejdet med de grundlæggende begreber som at
hilse på hinanden, lære relevante ord som har med familie, indkøb, venner mm at gøre. Vi
læser enkelte ord eller arbejder visuelt med billeder og vendespil. I engelsk Vi vil beskæftige os
med engelsk ved at tale, læse, lytte til det og ved små ordudvekslinger. Læse og skrive kortere
tekster med støtte fra læreren. Arbejde med at frem sige korte vers på engelsk. Lege ordene
ind via spil og visuelle forlæg. Vi vil beskæftige os med relevante emner som fx Når jeg færdes
i byen, er på rejse, er sammen med venner, familien, påklædning, hjemmet, vejret, årstiderne,
tal og ugedage, musiktekster m.m. I en periode er emnet engelsk talende lande.
Kursus Nr.
2019-T
kl 12-14.00
Pris v/ 6 deltager

512
TIR
995-.-

Sted
Turmalin
74 timer/37 uger

Periode:
06-08-2019
25-05-2020

Kursus med regning
Hele året
Tirsdag fra kl. 10.15 – 11.00.
Vi deler gruppen op efter elevernes niveau. Begge grupper arbejder med decimaltal, lære at
læse uret og vedligeholde plus og minus kundskaber. Vi regner med mønter og arbejder med
budget. Eleverne, som søger flere udfordringer, regner - udover sværere regnestykker - også
med dele og gange opgaver.
Kursus Nr.
2019-T
kl 10.15-11.00
Pris v/ 6 deltager

513
TIR
495.-

Sted
Turmalin
37 timer / 37 uger

Periode:
06-08-2019
25-05-2020

Kursus i årsopgaver
Uge 21 og 22
Eleverne, som bliver færdige med deres STU-sommeren 2020, vælger et emne som de ønsker
at fordybe sig i. Det kan være kunstnerisk, konkret praktisk og ellers også på skrift. Vi afslutter
med en fremvisning og udstilling, som vi inviterer familie og venner til.
Kursus Nr.
2019-Tkl 08.00 - 10.00
pris v/6 deltager

Sted
Turmalin
09.-10.00
kr 135.-

514
TIR/TOR/FRE
pr person

i alt 10 timer

Periode:
18.05.- 29.05 2019
ialt 2 uger

Kursus i madlavning/ kantine
Hele året
Mandag og onsdag kl. 8.00-13.30
På skift deltager to til fire elever i vores kursus i madlavning. Her tilbereder vi en sund, grøn
frokost og en dessert til R. Steiner-Skolens ældste elever. Maden bliver serveret og solgt af
eleverne. Efter madlavning er der oprydning og opvask. Der er mange opgaver i
madlavning/kantine, som at skylle og skære grøntsager, måle op, gøre klar og dække bord,
regne ud og stå med pengekassen, se på budget, høre om opskrifter og ernæring m.m.
Kursus Nr.
2019-Tkl 08.00 - 13.30
Pris v/ 6 deltager

Sted
515
MAN/ONS
Pr person

Turmalin
5500.-

i alt 418 timer
Kan deles i to

Periode:
08.08.-06.06
2020
38 uger

Kursus.
Enmeuger i kost, krop og sundhed
Uge 24 og 25
Vi dykker ned i emnet kost, krop og sundhed. Vi hører om hvad der er sundt at spise og hvad
sund kost indeholder. Vi beskæftiger os med, hvad vi kan gøre for vores krop af fysisk aktivitet
for at holde os sunde både fysisk og mentalt. Vi skriver og illustrerer til emnet. Praktisk
tilbereder vi mindre og større sunde retter. Med kroppen vil vi i praksis afprøve forskellige
bevægelsesaktiviter som løb, yoga, afspænding, træning, leg m.m. Vi tager en udflugt til et
relevant sted for at opleve og fordybe os yderligere i emnet. Der vil blive lavet kantinemad.
Kursus Nr.
2019-Tkl 08.00 - 10.00
pris v/6 deltager

516
TIR/TOR/FRE
pr person

Sted
Turmalin
09.-10.00
kr 135.-

i alt 10 timer

Periode:
10.06.- 19.06 2020
ialt 2 uger

Kursus i kunst
Hele skoleåret 2019/20
Fredage fra kl. 09.00 – 15.00
Start: fredag den 9.8.19
Sted: Rosensvangs Alle 251, 8270 Højbjerg.
Første time starter vi med en teoretisk kunsthistorisk betragtning, hvor vi hører om forskellige

kunstnere som: Skagens malerne og de franske impressionister. Efterfølgende opbygger vi
kunstværkstedet, hvor vi arbejder med tegning, grafik, maleri, skulptur, land-art og street-art.
I vores første periode fra august til jul, fordyber vi os i maleri. Vi beskæftiger os med farvelære:
Goethes farvekreds, kolde/varme farver, komplementærfarver, primær/ sekundær farver m.m.
Vi tegner først og maler bagefter på papir og på lærreder. Vi maler farvekompositioner,
opstillinger, modeller og landskabet.
Vi vil også arbejde med Land-art, hvor vi undersøger de muligheder der er for at lave kunst i
landskabet. Hvilke naturmaterialer kan vi bruge til at sætte spor, lave en forandring og et
kunstnerisk udtryk i landskabet? Land-art vil vi især beskæftige os med i august og september,
hvor vejret er med os. Vi laver land art sideløbende med maleriet.
Vi vil også taget fat på emnet Street art og se på mulighederne for at forandre bybilledet. Hvad
må man gøre i byen med et kunstnerisk udtryk? Hvor kan man lave det? Og hvordan gør man
det? Til både Land art og Street art vil vi se på billeder af berømte kunstnere og besøge byen
og parker.
Et maleri på lærred inspireret af Pop art vil også indgå i vores første kunst periode. Her skal
der males en baggrund. Der kan arbejdes med en tegning, som bliver projiceret på lærredet
eller en stencil som man spayer på. Motiverne er fra elevernes eget univers. I anden periode
fra februar til juni arbejder vi med det grafiske udtryk i dybtryk, hvor eleverne fordyber sig i at
ridse en tegning på pap (collografi) eller i hårde plader som pleksiglas eller zink. Vi vil også
beskæftige os med højtryk og dets muligheder for at skære og ridse i linoleum eller mere bløde
plader.
Vi arbejder videre med den vandreudstilling, som det forgangne skoleår var udstillet i Aarhus
og Vrads. Vi beskæftiger os forsat med at udbygge denne udstilling og søger nye
udstillingssteder. Udstillingen viser elevernes grafiske arbejde m.m. og fotografier fra
Turmalins hverdag.
En dag om ugen, er et mindre hold elever med i vores samarbejde med Hertha
Levefællesskabs kunstværksted. Vi arbejder ud fra emnet Peru. Vi ser på og arbejder med det
tredimensionelle udtryk i forskellige materialer som: Ler, træ, ståltråd, garn og stof,
genbrugsmaterialer og alt hvad vi finder hen ad vejen
Kursus Nr.
2019-T
kl 09-15.00
Pris v/ 6 deltager

517
FRE
2960-.-

Sted
Turmalin
222 timer/37 uger

Periode:
09-08-2019
29-05-2020

Kursus i computer og foto
Uge 43,44,45,46,47,48,49,50 og 2,3,4,5,6,8,9,10,11,12.13.14,.16,17
Torsdage fra kl. 10.15-11.00
I foto sætter vi fokus på det gode foto og det at filme med action kamera. Vi tager foto og filmer
ude og inde. Lære om vinkler, perspektiv, lys og skygge og at fange det spændende motiv
med den gode historie. Vi bruger kamera, action kamera og mobilkamera samt skriveprogram
og fotoprogram på computeren. Vi skriver små tekster til de fotoer vi har taget.
Inden skolens studierejse udarbejder vi et ”rejsehæfte” med informationer og foto om rejsen til
eleverne selv.
Eleverne undervises i hensigtsmæssig brug af sociale medier, politik omkring mobning på
nettet og hensigtsmæssig brug af nettet ved fx indkøb. Samt benytte mail.
Derudover arbejder vi med at sætte indhold ind på skolens FB-side.

Kursus Nr.
2019-T
kl 10.15-11.00
Pris v/ 6 deltager

518
TOR
265.-

Sted
Turmalin
20 timer / 20 uger

Periode:
21-10-2019
23-04-2020

Kursus i by og bus
Uge 32,33,34,35,36,38,39,40,41 og 19.20,21,22
Torsdag fra kl. 11.30 – 14.00
Vi øver os på at tage bussen og handle ind selvstændigt. Vi taler om økonomi og budget. Vi
lærer at planlægge en tur. Herunder at bruge Google maps og Rejseplanen. Vi øver os i at
læse busplaner. Vi indkøber det, der mangler på STU, eksempelvis toiletpapir, sæbe, eller
skrive- og tegnegrej. Vi skriver en indkøbsliste og taler om, i hvilke forretninger vi bedst finder
de forskellige ting. Vi lærer selv at finde rundt i midtbyen ud fra forskellige pejlemærker, såsom
banegården, domkirken, magasin samt de forretninger som vi ofte besøger. Andre aktiviteter
besluttes i gruppen, hvor alle kan komme med forslag. Herefter
diskuteres de, og vi øver os i at nå frem til en fælles enighed, hvor der tages hensyn til alle.
Kursus Nr.
2019-T
kl 11.30-14.00
Pris v/ 6 deltager

519
TOR
435.-

Sted
Turmalin
33 timer / 13 uger

Periode:
21-10-2019
23-04-2020

Kursus i idræt, bevægelse.
Uge 33-41 og uge 19-23
Torsdage 10.15-11.00
Idræt og bevægelsesfag vil foregå på udearealerne i vores nærhed dvs. i skov, ved strand og i
park og vi er også indendørs. Der vil være fokus på glæden ved at være fysisk aktiv i et
fællesskab, hvor vi støtter og opmuntre hinanden. I idræt og bevæglesesfag vil vi beskæftige
os med opvarmning, stræk, løb, yoga, styrketræning og diverse lege samt boldspil. I de
enkelte timer går vi i dybden med de forskellige dicipliner. Overordnet er glæden ved
bevægelse i et fællesskab i centrum samt at den enkelte elev får større kropsbevidsthed. Alt
efter årstiden og vejret er vi inde eller ude.
Kursus Nr.
2019-T
kl 10.15-11.00
Pris v/ 6 deltager

520
TOR
190.-

Sted
Turmalin
14 timer / 14 uger

Periode:
08-08-2019
28-05-2020

