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Flotte præstationer til Folkeskolens Prøver og AVU-prøver 

Røgfri skole - utopi eller virkelighed?

På fisketur med MagleByg
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Flotte præstationer til Folkeskolens Prøver

På Den Interne Skole tilbyder vi de samme 
prøvemuligheder som i en almindelig folkeskole. I år har 
seks elever gennemført  Folkeskolens Prøve (FP9) i fagene 
dansk, matematik og engelsk på Magleby Skolecenter. 

I dansk, matematik og engelsk har Anastacia, Adam, 
Frederik og Oliver gennemført de afsluttende FP9 prøver, 
mens Emma og Jacob har gennemført FP 9 prøverne i 
dansk.

Danskprøverne i 9. klasse er efterhånden ret omfattende, 
idet der er hele fire discipliner, der alle har en særskilt 
fagkarakter. Det drejer sig om dansk retskrivning (diktat 
og grammatik), læsning (læseprøven), skriftlig fremstilling 
og mundtlig fremstilling. Mens prøverne i retskrivning og 
læsning varer to timer, er der afsat hele 4½ time til den 
skriftlige fremstilling.

Til den mundtlige prøve afleverer eleven på forhånd en 
synopsis, som er afsættet for den mundtlige 
fremlæggelse. På billedet her ses forsiden til Frederiks 
synopsis.

Frederik havde trukket fordybelsesområdet "Hans 
Scherfigs satiriske samfundsbeskrivelse" og valgt at 
gennemgå filmen "Den forsvundne fuldmægtig" fra 1971. 

På fotografiet fra filmen ses Ove Sprogø i hovedrollen 
som Theodor Amsted. Scherfig selv ses til venstre bag 
ham. 

V-huset og
Fløjgården er en
fantastisk cocktail

Sif er ny pige i V-klassen. Sif er 10 år gammel og 
har fået et skolemiljø med masser af tryghed og 
et par gode venner på sin egen alder. 

Ligesom de andre børn i V-klassen elsker Sif at 
komme på besøg på Fløjgården. Her har Den 
Interne Skole nemlig en masse dejlige dyr, man 
kan være med til at passe.

Sif blev hurtigt venner med Jack. Jack er en 
Shetlandspony, der bor på Fløjgården sammen 
med Belinda, som er en Belgier.

At være med til at passe dyr er god læring. Den 
ro og det nærvær, som samværet med dyrene 
giver, er med til at give tryghed og 
koncentration for skolecentrets yngste. 
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Fint maleri af Clemens
Tirsdag den 25. maj holdt vi fernisering på Den Interne Skole. Det var Clemens fra X-klassen, 
der udstillede sit maleri ”Spiralen”, der er lavet ved spraymaling.

Maleriet er et produkt af Clemens’ praktiske prøve. De elever på Den Interne Skole, der ikke 
skal til folkeskolens prøver, går til praktisk prøve i et emne, de beslutter sammen med deres 
lærer.

Billedet kan snart ses på skolens gang, hvor det udstilles.

 

Det er blevet juni, sommer, sol og varme. Derfor har vi fået skolens speedbåd i vandet og skruet op for de maritime oplevelser. 
Humøret er helt i top og det samme er sikkerheden naturligvis. Hvad mere kan man ønske sig?

Herlig overnatningstur i Kobækhytten

Så kom båden i vandet

Torsdag den 17. juni tog vi ikke hjem fra skole, da vi fik fri. I stedet kørte alle fra Den Interne skole 
ned til Kobæk hytten, hvor vi indlogerede os. Nogle sov i hytten, nogle sov i telt i haven, andre sov i 
shelter. Vi lavede bål og hyggede os sammen. Turen blev en perfekt afslutning på skoleåret, hvor vi 
endelig fik lov til at tage på overnatningstur sammen.

Vejret var 
næsten for 
perfekt. Der var 
hedebølge, så 
vi skyndte os at 
finde badetøjet 
frem og hoppe 
i vandet ved 
Kobæk strand.
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Yasmin, Philip, Nicklas, Lucas, Jeppe og Martin har været til folkeeksamen i trafikteori. 

De er alle i gang med at tage køreuddannelsen som en del af deres STU. Til folkeeksamen har de haft forskellige opgaver. 
De har bl.a. fotograferet færdselstavler i Skælskør.

Yasmin lavede en Kahoot med spørgsmål i teori. Det blev til en sjov og hyggelig begivenhed med mange deltagere. 

Vinderen blev STU-leder Ulrik Hansen, som allerede har kørekort. For de, der dagligt færdes i trafikken, virker det 
beroligende, at han kunne svare på spørgsmålene. 

Folkeeksamen
STU er en eksamensfri ungdomsuddannelse.

På Magleby Skolecenter mener vi, at det er sundt 
at blive udfordret. Derfor har vi indført 
folkeeksamen, som afholdes op til fire gange om 
året.

Den unge beslutter et emne i samarbejde med 
sin lærer. Folkeeksamen er en god og udbytterig 
måde at arbejde fagligt på.  

Patricia og Lucas til folkeeksamen på STU i horsemanship
På Fløjgården undervises der i horsemanship, der handler om at styre og 
træne hesten. Torsdag den 3. juni var Patricia og Lucas til folkeeksamen i 
horsemanship.

Patricia er efterhånden blevet dygtig til at styre vores store Belgier, som 
hedder Belinda. Når Patricia går ud på marken og fløjter, adlyder Belinda 
og går roligt med Patricia hen til den plads, hvor hun strigler Belinda, løfter 
ben og renser hove samt giver en rebgrime på. 

Rebgrimen er meget stærkere end lædergrimen, og den har Belinda på, 
når vi træner hende i vores round pen. Når Belinda befinder sig i round 
pen, ved hun, at hun er på arbejde og skal koncentrere sig. Patricia styrer 
Belinda ved hjælp af kropssprog og med rebet, som er bundet fast til 
grimen. 

Efter ½ times træning i round pen er Patricia færdig. Hun tager Belinda ud 
igen, skifter til lædergrimen, og slipper Belinda ud på marken. Belinda har 
fri, og Patricia er bestået med udmærkelse.

Lucas er gået i gang med at træne vores nye Shetlandspony, der hedder 
Applejack. Applejack er tre år gammel og har gået og hygget sig i folden 
hele sit liv. Nu skal han i gang med træningen.

Lucas strigler Applejack og går i gang med at løfte ben og rense hove. Han 
kan godt mærke, at Applejack ikke er vant til at få løftet ben. Derfor 
trækker han ham en tur i rebet og lærer ham at gå pænt.

Lucas og Patricia er begge meget glade for hestene og kommer også og 
ser til dem i weekenden. Lucas kommer om lørdagen, Patricia om 
søndagen.

Folkeeksamen i teori
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Salon Paletten siger tak for det første år
"Så er vi i Paletten ved at være ved vejs ende på det første år. Vi har nu haft Team Paletten i snart et år. Det har 
været et år med fuld fart på - på trods af COVID 19. 

Det er altid med et lille stik i hjertet, vi siger farvel til de studerende, vi har haft i STU-uddannelsen, men det er 
også med stor glæde, at vi sender jer ud i nye udfordringer. 

Vi ønsker alle en skøn sommer og vi i Paletten glæder os til et nyt friskt år på STU.” 
Bettina & Majse.

AVU-prøver på STU
De unge på STU har mulighed for at tage AVU-fagene på Magleby Skolecenter. AVU står for Almen 
Voksenuddannelse. Det svarer niveaumæssigt til 9. og 10. klasse og er adgangsgivende til erhvervsuddannelserne. 
I maj / juni har følgende unge på STU været til prøve:
Yasmin og Mathias gik til prøve i dansk.
Nicklas gik til prøve i matematik.
Valentin, Nikolai, Sander og Patrick gik til prøve i engelsk.

MagleByg på fisketur
Torsdag den 11. maj var MagleByg (STU 
Håndværk) på fisketur med lystfiskekutteren 
MS Hanne Berit, der sejler ud fra Korsør 
Havn. 

MagleByg stod for turen og havde inviteret 
fiskeentusiaster med fra hele STU og fra 
Botræningen Magleby.

Johan var udnævnt til grejansvarlig og havde 
klargjort fiskestænger med kroge og andre 
remedier til de 19 deltagere.

Humøret var højt, og der var hjemmelavede 
flæskestegs-sandwiches, kaffe og 
mazarinkage med ombord.

Vi fangede en del fladfisk. På krogene satte vi  
fladfiskeforfang og børsteorm, og så var der 
god fangst.

I forgrunden af billedet ses Mike og Martin 
på lystfiskekutteren med Storebæltsbroen i 
baggrunden. 

Mike tog en del af fangsten med hjem og 
tilberedte fladfisken på panden med smør, 
salt og peber.
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Dejlig lørdagstur i Botræningen 

Asbjørn blev 
konfirmeret

Christian Dannebrog, der er leder af 
Opholdsstedet Golfstrømmen og 
Jimmi Johansen, der er kontaktlærer 
for Asbjørn er kommet fint i byen. 

De blev nemlig inviteret med til 
Asbjørns konfirmation. Vi bringer her 
et billede af dem alle tre i deres pæne 
tøj.

Tillykke til Asbjørn med den store dag.

Lørdag den 29. maj tilbragte vi en herlig dag sammen ude i 
det fri ved Storebælt og Søskær Mose ved Korsør Lystskov.

Unge fra de tre botræningshuse på Jættehøjvej, Toften og 
Ting Jellinge var samlede, og solen strålede fra en skyfri 
himmel. 
Vi hyggede os med fantastiske aktiviterer som frokost i det 
grønne og fiskeri på stranden samt fra havnekajen i Korsør.

Ny godkendelse i 
Botræningen
Botræningen Magleby modtager nu beboere 
op til 30 års alderen. Godkendelsen er ændret, 
så målgruppen nu omfatter unge i alderen 
16-30 år.
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Røgfri skole - utopi eller virkelighed
Den 1. august 2021 træder en ny rygelov i kraft. Rygning 
forbydes på alle ungdomsuddannelser. Dette gælder også 
for STU.

Det giver anledning til, at Magleby Skolecenter med start 
fra det kommende skoleår indfører røgfri skole. Det 
kollektive rygestop i skoletiden kommer dog ikke til at 
foregå over natten. Maglebys nye elevråd er med i 
processen, som foregår i et samarbejde mellem lærere og 
elever.

Marianne Lundkvist, der er rygestoprådgiver i Slagelse 
Kommune, kommer og hjælper os. Marianne holdt et 
infomøde med eleverne den 10. juni. Efter sommerferien 
starter hun rygestopkursus i skoletiden med holdstart den 
16. august. Holdet kører over syv gange.

Tirsdag den 25. maj fik vi besøg af Lisbeth Østergaard, der 
er forebyggelseskonsulent hos Kræftens Bekæmpelse. 
Lisbeth lavede en klasseundervisning. Vi arbejdede med 
spørgsmål som: Hvordan kan lærerne bedst hjælpe 
eleverne med et rygestop? Hvordan kan eleverne bedst 
hjælpe hinanden?

For 10 år siden var der rygning på alle efterskolerne. 
Mange unge lærte at ryge på efterskolen. I dag er langt 
de fleste efterskoler i Danmark røgfri. 

Nu er turen kommet til specialområdet. Hidtil har der 
været en tendens til, at specialområdet og psykiatrien 
har været friholdt kampagnerne om rygestop. Man har 
tænkt, at der var behov for lidt nikotin til at dulme 
nerverne. Men er der det? Hvis man er velmedicineret 
for sin ADHD, har man så behov for den cigaret?

Røgfri skole er i gang, og rygestop er et nyt 
fokusområde på Magleby Skolecenter. Vi bilder os ikke 
ind, at det bliver let. Og vi garanterer, at ingen tvinges til 
noget. Men vi gør brug af al den ekspertise, der findes 
på området, og vi lover at hjælpe hinanden. 

På billedet ses forebyggelseskonsulent fra Kræftens 
Bekæmpelse Lisbeth Østergaard sammen med elever fra 
Den Interne Skole og STU. Med stor energi og gode 
spørgsmål fik hun sat gang i motivationsarbejdet med at 
stoppe med at ryge.

Masser af oplevelser for de unge på Søholt
På Søholt glæder vi os over, at verden er ved at 
åbne, så vi kan komme ud og nyde den igen.

Konkret var vi glade for, at Tivoli åbnede, så vi tog 
en tur derind og gik lidt amok på den gode måde.

I sommerferien (uge 27) har vi lejet et lækkert 
sommerhus med pool osv. lige i nærheden af 
Mors. 

Der er ikke så langt til Fårup Sommerland og i 
øvrigt udsigt til gode oplevelser ved Limfjorden, 
hvor man jo kan bade, sejle, fiske, gå tur langs 
stranden, med videre.
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Vi gør dét der skal til

Optaget på uddannelse efter STU

Fredag den 28. maj holdt vi afslutning på Paletten. Det er nemlig blevet tid til at sige tillykke og rigtig god 
fornøjelse til fem af vores studerende, der er optaget på forskellige uddannelser.

Claus Jensen er optaget på SOSU skolen på uddannelsen til SOSU-hjælper med uddannelsesstart 31. maj.

Emil Beltoft er optaget på VUC Klar på den 2-årige HF-uddannelse med uddannelsesstart i august. Emil 
planlægger videre uddannelse som pædagog. Han er i praktik som pædagogmedhjælper i fritidshjemmet 
Pomfritten på Hashøjskolen i Slots Bjergby. 

Sander Martinsen fortsætter på AVU enkeltfag, hvor han skal læse matematik.

Christian Juhl er optaget på ZBC på uddannelsen til mekaniker med uddannelsesstart 1. april.

Katja Wiik er optaget på SOSU-skolen på uddannelsen til Social- og sundhedsassistent med uddannelsesstart i 
august. Hun stoppede på STU 1. april, hvor hun fik arbejde på Plejecenter Møllebakken i Boeslunde.  

På billedet ses Claus Jensen, STU-lærer Majse Jensen, Emil Beltoft, STU-lærer Bettina Bøje Bredal og Sander 
Martinsen.




