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Notat 
 
Butik Unik - CSV Sydfyn 
 
 
  
Butik Unik 
Butik Unik er en butik, beliggende i det centrale Svendborg. Butikken er 
en del af et STU-tilbud, Virksomhed & Butik på CSV Sydfyn og en del af 
den 3 årig ungdomsuddannelse for unge mennesker med særlige behov. 
Eleverne er i intern praktik i butikken og arbejder efter gældende regler jf. 
arbejdsmiljøloven. Eleverne er forsikret under Statens erstatningsordning. 
 
Virksomhed & Butik arbejder bl.a. med: 
• Konkrete praktiske øve baner ift. videre praktik/beskæftigelse indenfor 
butiksområdet. 
• Social træning på mange niveauer. 
• Almen kommunikation og fremmedsprog. 
• Salg og service. 
• Konkret anvendelse af matematik og dansk. 
• Inddragelse af eleverne i lokalsamfundet og netværksdannelse. 
• Praktisk håndværk. 
• Træning udi vedligehold og klargøring af varer og butikslokale. 
• Udvikling af personlige kompetencer såsom at tage medansvar, stabilt 
fremmøde, overholde aftaler, tage initiativ osv. 
 
I butikken sælger vi egenproducerede produkter såsom;  
Istandsatte genbrugseffekter, pileflet, strikkeartikler, smykker, postkort, 
skønhedsartikler, citatplakater, dekorerede kasser og æsker, jule og 
påskepynt.   
 
Vi har et arbejdende værksted i butikken, hvor de unge producerer og 
klargør effekter til butikken. 
Vi sælger glaskunst og smykker fra Grønnemoseværkstederne og andre 
beskyttede værksteder. 
Som supplement sælger vi specialprodukter, f.eks. Hattesens 
lakridskonfekt, honning fra lokal avler samt Vita Vita smykker og 
produkter fra kunsthåndværkere fra nærområdet. 
De fleste af disse produkter sælger vi som kommissionssalg.Vi 
samarbejder endvidere med lokale kunstnere om eventuelle udstillinger. 
Vi samarbejder med, og understøtter kultur, butik og forretningslivet i 
Svendborg – bl.a. med pjecer og plakater. 
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Ugentlig skoletid/arbejdstid - 21 timer om ugen, 40 uger om året. 
Butikken bliver en ekstern træningsbane, hvor eleverne får mulighed for 
at prøve sig selv af i både produktion og salg samt de tilhørende opgaver.  
STU uddannelsen er individuelt tilrettelagt, så ikke 2 elever har samme 
forløb.  
 
Butikken skal give mulighed for at arbejde med elevernes personlig, 
social og faglige kompetencer, herunder blive brancheafklaret. Eleverne 
skal udvikle sig til at få de nødvendige kompetencer, der skal til for at få 
reelle muligheder på bedst mulige vilkår på arbejdsmarkedet og i øvrige 
fællesskaber.  
   
Beskrivelse af målgruppen via 2 elevcases 
 
Karina 21 år: 
 
Karina er elev på CSV Sydfyn. Hun er en ung kvinde, som har psykiske 
sårbarheder og har haft massive vanskeligheder ved at indgå i skoletilbud 
igennem sin barndom og ungdom.  
 
Karina er blevet psykologisk udredt og har fået diagnosen emotionel 
ustabil personlighedsforstyrrelse. Karina er afprøvet og afdækket 
igennem diverse ungdomsuddannelses forløb og er nu visiteret til STU på 
CSV Sydfyn. Efter et vellykket praktikforløb på Virksomhed & Butik er 
dette linjen hvor Karina skal indgå.  
 
Karina er udfordret af en intelligens som ligger i den lave ende af 
normalområdet samt de følelsesmæssige og sociale problematikker som 
Karina kæmper med. 
Karina er i fysisk dårlig form og hun udtrættes let. Hun har vanskeligt ved 
at lave fornuftige valg ift. kost og egen omsorg.  
 
Karina svinger meget bredt og ureflekteret ift. sine ønsker om fremtidig 
beskæftigelse og har vanskeligt ved at målsætte omkring en realistisk 
beskæftigelses og uddannelsesplan. Karina skal som udgangspunkt 
arbejde med : 
 
• stabilt fremmøde 
• sociale spilleregler 
• modtage og indgå i arbejdsopgaver som del af et arbejdsfælleskab 
• afklaring af faglige og praktiske kompetencer 
 
 
 
 
Marlene 20 år: 
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Marlene er elev på CSV Sydfyn. Hun er en ung kvinde, som har generelle 
indlæringsvanskeligheder og har gået på specialskole hele sin skolegang. 
 
Marlene er udfordret af en lav intelligens samt en forsinket udvikling – hun 
er derfor på et kognitivt funktionsniveau på 10-12 år. 
 
Marlene har en lav muskeltonus og er hypermobil. Det er derfor vigtigt, at  
 
Marlene træner sin krop. Marlene er overvægtig og vil derfor gerne 
svømme, da motionsformen er mere skånsom for kroppen. Marlene 
svømmer en gang om ugen privat og en gang om ugen på skolen. 
 
Marlene har et ønske om at komme til at arbejde med mennesker, men 
da hun er begrænset i sine uddannelsesmuligheder har vi sammen med 
Marlene arbejdet på en langtidsplan, hvor supermarked og 
køkken/kantine er målet. 
 
Marlene har gennemført hygiejnebevis. 
 
I butikken har vi et arbejdende værksted hvor vi producerer små kreative 
produkter til butikken.  
 
Marlenes fokus er primært kundebetjening, vedligehold og klargøring af 
effekter og butikslokale, personlig hygiejne og fremtoning, konkret 
anvendelse af matematik og dansk samt udvikling af personlige 
kompetencer såsom at tage medansvar, stabilt fremmøde, overholde 
aftaler, tage initiativ mv. 
 
Marlene skal i sit sidste år på CSV i forskellige eksterne praktikker, for at 
afdække hendes potentialer og udfordringer indenfor butik og 
Køkken/kantinedrift. Disse praktiksteder kan være Fakta, Genbrugsbutik, 
Cafe´Tryk, Rådhuskantinen og køkkenet på Grønnemoseværkstederne. 
 
 
 
 
 
 


	Punkt 5 - Bilag 1 - Koncept for Butik Unik 26.11.2019

