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Herlig skirejse til Norge

Ridning og samvær med hesten er også terapi

Botræningen fandt varmen i Lalandia
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FREJA OG NAHTALIE HAR "HESTNING" PÅ SKEMAET

”Jeg kan godt lide at være sammen med heste, fordi de får mine tanker til at gå væk 
– og man skal lave noget, ikke bare kigge. Og de er også virkelig bare søde.

Når jeg er sammen med hestene, er jeg på en måde i min egen verden. Mine tanker 
går væk og jeg koncentrerer mig kun om dem og om, hvad jeg skal gøre.” Freja

Hesten er et imponerende dyr. Den er stor og stærk og 
den kan lære at indgå i et tæt samarbejde med mennesket. 
Vindill og Pertla er helt særlige heste. Vindill er en 10-årig 
islandsk vallak, Pertla er en 8-årig islandsk hoppe. De bor 
på Granholt i Sorø sammen med tre andre islandske heste. 
Vindill og Pertla er usædvanligt rolige og venlige. Det er 
alle hestene på gården. De er trygge, kender deres plads i 
flokken og bliver passet rigtig godt. 

Derfor er det rigtig godt for eleverne på Den Interne Skole 
at være sammen med hestene på Granholt. Det har de 
mulighed for, fordi Line Schou, der er hestenes ejer og 
uddannet rideterapeut samtidig er lærer på skolen. Freja 
og Nahtalie, der begge går i M-klassen, hvor Line Schou er 
lærer, har ”hestning” på deres skema. Mandag eftermiddag 
er Nahtalie på besøg på Granholt, torsdag er det Frejas tur.

Samværet med hestene giver pigerne ro og fokus. Den 
kontakt, vi skaber til et dyr, gør noget godt for os 
mennesker. Det kan være lidt svært at forklare, hvad der 
sker inde i kroppen og hovedet, men resultaterne er 
tydelige: ”Freja og Nahtalie opnår kontrol. De får kontrol 
over sig selv og deres egen krop, og de lærer at have 
kontrol over hesten i de øvelser, vi laver”, siger lærer og 
rideterapeut Line Schou.

På billedet øverst ses Freja og Pertla. På billedet nederst 
ses Nahtalie, Vindill og lærer Line Schou.
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SKIREJSE TIL NORGE FOR HELE SKOLECENTRET

Humøret var i top, da intet færre end 90 deltagere lørdag den 
5. marts satte kursen mod Norge.

Den traditionsrige skitur for hele skolecentret i uge 10 blev 
aflyst i 2021. Derfor var glæden ekstra stor, da det i år endelig 
lykkedes os at komme afsted. 

Vi boede på Hornsjø Fjellhotel, hvor der er plads til os 
allesammen. Hotellet ligger oppe på højfjeldet i den mest 
vidunderlige natur. I år kunne vi endda opleve nordlys. 

Skiene og snowbordene blev spændt på i Hafjell Alpinsenter, 
som har de helt rigtige pister.

Skirejsen var – som sædvanlig – en ekstraordinær og helt 
fantastisk fælles oplevelse.  

Tænk, at det kan være så dejligt at være til!



4

VIRKSOMHEDSPRAKTIK 
PÅ STU

VINTER-EKSAMEN I 
ENGELSK
Nicolas og Mathias har været til AVU prøver i 
engelsk i december 2021.

Nicolas gik op på niveau D, der svarer til 10. 
klasse udvidet. Mathias gik op på niveau G, 
der svarer til ca. 9. klasse. 

AVU prøverne i engelsk er både skriftlige og 
mundtlige. Derfor har det krævet meget 
forberedelse og en stor faglig indsats. 

Begge har klaret sig flot. Tillykke til Nicolas 
og Mathias!  

AVU prøverne er kravene til optagelse på 
erhvervsuddannelserne.  

Nicolas og Mathias er nu kommet et skridt 
videre i deres fremtidige planer for 
uddannelse og beskæftigelse.

Benjamin er i virksomhedspraktik hos Bilka i Slagelse i 
Frugt og Grønt. Nicolas er i praktik i Rema 1000 i Slots 
Bjergby. Martin J er i praktik hos Jem & Fix i Skælskør.

Lucas og Martin V er i praktik som chauffør-medhjælper. 
Lucas hos Henry Larsen & Søn, Martin hos Arla.

Niklas og Johan er i praktik som murer. Niklas er i praktik 
hos KOPP i Sorø, Johan hos en murermester i Skælskør.  

De fleste unge, der går på STU Magleby, er i 
virksomhedspraktik i en kortere eller længere periode.

Virksomhedspraktikken er en god lejlighed til at 
komme ud og prøve kræfter med arbejdsmarkedet, 
erhverve nye kompetencer og afklare interesser og 
muligheder.
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FREMTIDEN TILHØRER 3D-PRINTERNE
Du kan printe stort set alt på en 3D-printer. Lige fra et nyt hus til et kunstigt organ. Det kræver blot tilstrækkeligt 
avanceret udstyr og filament i det rigtige materiale. Læs mere om fremtiden på https://www.computerworld.dk/
galleri/galleri-10-af-de-vildeste-3d-printede-ting-som-kan

NY 3D-PRINTER PÅ STU
STU har fået et nyt værkstedsfag. Det er IT & Medier, der har indkøbt to 3D-printere og startet en 
ny produktion. En 3D-printer kan printe genstande i forskellige materialer. De studerende lærer at 
tegne i et rummeligt tegneprogram og printe ud i 3D. De får en basisuddannelse i brugen af 
softwareteknologi indenfor grafisk design.

Man starter med at designe den genstand, man vil printe, i et tegneprogram. På STU bruger vi 
Tinkercad. Herefter gemmes tegningen i en stl-fil. Udførelsen sker i programmet Cura, som gemmer 
tegningen i gcode. Denne gemmes på et SD-kort, som sættes over i printeren. Printeren kan læse 
gcode og printer nu en genstand ud fra tegningen i Tinkercad.

Den første genstand, vi printede, er ”Benchy”. Det er en lille båd, som ses på billedet øverst. Benchy 
er verdens sværeste 3D-print. Det er en stress-test af printeren. Efter den har printet Benchy, kan 
indstillingen justeres.

Nikolai går på 3. år på STU. Han har designet en ring og sat et logo på. Derefter har han printet 
ringen og malet den. På billedet ses ringen før maling. På det nederste billede th. ses et puzzle, vi 
har printet. Til venstre ses figuren, der også sidder inde i den anden.

Benchy, ringen og labyrinten er printet i et materiale, der hedder PLA – Polylactic Acid. Det er et 
biologisk nedbrydelig polymer, der er lavet af majsstivelse.

PLA sættes ind i printeren som et filament. Det er en lang tråd på en lille kabelrulle. I printeren 
opvarmes filamentet til 200 grader, så det smelter. Figuren opbygges og størkner på byggepladen. 
PLA er et materiale, der giver en hård genstand. 

Det næste, vi skal i gang med, er at printe i et blødere materiale, der hedder TPU. Det skal vi bruge 
til at printe covere til mobiltelefoner. Når vi begynder på det, kommer der uden tvivl en bredere 
interesse for at prøve 3D-printeren. Så kan alle de unge på STU prøve at designe og printe deres 
eget mobilcover. 

Tænk, at teknologi faktisk kan være så spændende at anvende. Og tænk, at der ligger så meget 
spændende læring her.

https://www.computerworld.dk/galleri/galleri-10-af-de-vildeste-3d-printede-ting-som-kan
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GOLFSTRØMMEN FYREDE DEN MAX 
AF I VINTERFERIEN

FØDSELSDAGE PÅ 
GOLFSTRØMMEN

Der skal ske noget sjovt i ferien. Sådan synes alle børn, og dette gælder i 
samme grad for børn, der bor på et opholdssted. 

Derfor har Golfstrømmen haft godt gang i ferieaktiviteterne i vinterferien. 

Det blev blandt andet til en tur på Go-Cart banen, biografen, 
lerdueskydning, udendørs grill, m.m.

BOTRÆNINGEN FANDT VARMEN 

BOTRÆNINGEN 
FANDT VARMEN I 
LALANDIA
Det er godt at bo i Botræningen Magleby. Vi har 
lige været på en dejlig tre-dages tur sydpå i 
varmen. Vi mødte troperne på Lolland. 

Når vi tager på mini-ferie i botræningen deltager 
de unge fra alle tre botræningshuse på Jættehøjvej, 
Toften og Ting Jellinge. 

Vi dyrker det sociale samvær og lærer at 
samarbejde om opgaverne. Vi skal selv lave mad, 
gøre rent og stå for aftenunderholdningen i de 
hyggelige hytter, så vi lærer hinanden at kende og 
opbygger et socialt netværk.  

I Botræningen Magleby kombinerer vi læring og 
oplevelser. Man må gerne have det hyggeligt 
sammen, mens man skræller kartofler.

På Golfstrømmen har vi 
fejret fødselsdag tre gange i 
februar.

Kristoffer blev 15 den 2. 
februar, Rasmus blev 12 den 
14. februar og Asbjørn blev
16 den 18. februar.

Tillykke til Kristoffer, Rasmus 
og Asbjørn.  
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PÅ SØHOLT HAR VI UNGDOMSAFDELING I VILLAEN 

VAFFELFREDAG ER EN DEL 
AF SKOLENS HYGGEPOLITIK
At lære at bage vafler er en meget vigtig kompetence, 
som kan erhverves på Den Interne Skole. Dette sker 
en fredag om måneden. 

Der har vist sig at være en overordentlig stor 
interesse for vaffelbagningens produkter blandt 
skolens lærere og elever. 

Vaffelfredag er blevet et vigtigt pædagogisk redskab i 
bestræbelserne på at skabe fredagshygge på 
Magleby Skolecenter.

På billedet ses mesterbagerne Nahtalie og Emily.

NY PSYKOLOG PÅ SKOLECENTRET

Ole Simon Hansen er ny psykolog på Magleby Skolecenter.

Ole er autoriseret psykolog har 30 års erfaring som psykolog. Han 
blev uddannet cand. pæd. psyk. i 1992 og ansat  som skolepsykolog 
i daværende Korsør Kommune. 

I forbindelse med Strukturreformen i 2007 kom han over i 
Slagelse Kommune, hvor han var ansat frem til 2020.

Som PPR-psykolog har Ole foretaget udredning og udarbejdet 
Pædagogisk - Psykologiske Vurderinger  (PPV).

Ole har støttende og terapeutiske samtaler med eleverne og tilbyder 
vejledning til lærerne og pædagogerne. 

Når man er ung og bor på opholdssted er 
det måske ikke det fedeste at skulle gå op 
og ned ad nogle børn hele tiden. 

På Søholt har de unge deres eget hus. ”Det 
gamle Søholt” har fået en make-over og er 
nu blevet ungdomsafdeling med plads til 
fem unge fra 17-23 år. 

”Det nye Søholt” er taget i anvendelse i 
2018. Her er topmoderne faciliterer for ni 
børn og tweens fra 12-16 år.

Se den nye præsentationsfilm om Søholts 
ungdomsafdeling på https://youtu.be/
gJYFuD6bLrs

https://youtu.be/gJYFuD6bLrs


Søhusevej 79 | 4230 Skælskør | Tlf. 58 16 10 10 | ms@magleby.dk | www.magleby.dk

Vi gør dét der skal til

FASTELAVN PÅ MAGLEBY SKOLECENTER




