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15. december 2022 

 
 
Takster for STU Orøstrand – i kalender året 2023 
 
 

Takst 1 Takst 2 Takst 3 Takst 4 

Dag = 619 kr. 
Mdr. = 18.837 kr. 
År. 226.037 kr. 

Dag = 681 kr. 
Mdr. = 20.710 kr. 
År. = 248.529 kr. 

Dag = 843 kr. 
Mdr. = 25.646 kr. 
År = 307.756 kr. 

Dag = 1.115 kr. 
Mdr. = 33.925 kr. 
År. = 407.093 kr. 

Op til 17 timers STU forløb 
pr. uge eks. transport 

Op til 28 timer STU og pr. 
uge eks. transport 

Op til 28 timer STU og pr. 
uge inkl. transport til og 
fra færge på Orø siden eks. 
færgekort og øvrig 
transport.  
 

Op til 28 timer STU pr. 
uge eks. transport 
Inkl. bo støtte i eget 
hjem i op til 5 timer pr. 
uge. eks. transport. 

Inkluderet i alle takster er:  
- Op til 28 timer om ugen  
- Udarbejdelse af handleplan – ½ årlige opfølgning og tilretning  
- Løbende dokumentation af mål og hverdag. 
- Møder med Elev, Forældre og UU vejleder efter aftalt behov.   
- Relevante ekskursioner og elevarrangementer i forbindelse med uddannelsen (transport til   
dette er inkl. i takst) 
- Uddannelses- og erhvervsvejledning. 
- Relevante praktikforløb. 
- Udtalelse og bevis efter et år og efter endt STU uddannelse 
- Arbejdstøj efter samme vilkår som Orøstrands øvrigt praktisk personale. 

 
Der kan tilkøbes fag på 8-9-10 klasses niveau fra vores interne skole til 383 kr. pr. time.  

 
Generel for alle takster gælder: 
Alle takster er opgivet pr. dag og der opkræves for 365 kalenderdage om året. 
Taksterne reguleres 1 gang årligt pr. 1 januar. 
I forbindelse med udmeldelse er der løbende mdr. + 1 mdr. i opsigelsesvarsel og altid ved 
udgangen af en mdr. (En elev kan ikke opsiges med virkning pr. 30. juni i kalenderåret.) 
Transportudgifter vil blive faktureret særskilt og opkrævning og behov aftales ved kontrakt 
indgåelse.  

Henrik Bøtkjær 

Forstander 
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