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DU BOR SAMMEN 
MED ANDRE UNGE

Botræning foregår i botræningshuse, der 
kører som selvstændige enheder.

Du har dit eget værelse og deler 
opholdsstue, køkken, bad og 
udenomsfaciliteter med husets øvrige 
beboere.

Vi har botræning i Slots Bjergby ved 
Slagelse, i Skælskør, og i Ting Jellinge ved 
Fuglebjerg.

Desuden har vi et enkeltmandstilbud ved 
Stigsnæs.

Botræning er for dig, der har brug for 
støtte til at klare hverdag og uddannelse. 

Du bor sammen med en lille gruppe andre 
unge. 

Vi har det godt sammen og vi hjælper 
hinanden med at klare hverdagens 
almindelige opgaver.

Pædagoger hjælper dig med store og små 
udfordringer, så du er i positiv udvikling 
og lever et sundt og dejligt ungdomsliv.

BOTRÆNING FOR 
DIG

VELKOMMEN TIL BOTRÆNINGEN MAGLEBY



ANSVARSOMRÅDER

Når du bor i en botræning, er du selv 
ansvarlig for at passe hverdagens opgaver 
sammen med husets øvrige beboere.

Du får ansvaret for madlavning og 
rengøring af fællesarealer. og du holder 
selv dit værelse rent og vasker dit eget tøj.

Du får naturligvis støtte og vejledning af de 
ansatte, sådan at du øver dig i at klare dig 
selv.

Vi holder også husets udenomsarealer, så 
der er rig mulighed for at hygge og arbejde 
udendørs.  

VELKOMMEN TIL BOTRÆNINGEN MAGLEBY

UDDANNELSE, JOB 
OG JOBTRÆNING

Når du bor i Botræningen Magleby, er du 
samtidig i gang med en uddannelse eller et 
beskæftigelsestilbud.

Nogle af de unge, der bor i botræningen, har 
allerede et job.

Du får støtte til at passe dit uddannelse / job / 
jobtræning.

Botræningen Magleby har et tæt samarbejde 
med STU på Magleby Skolecenter og 
Jobcenter Slagelse.

På den måde sikres det, at du kommer fremad 
med dine fremtidsplaner.



JÆTTEHØJVEJ

Vi tilbyder botræning i villaen på 
Jættehøjvej 3 i Slots Bjergby lige uden for 
Slagelse. Stedet er godkendt til seks unge 
i alderen 18-30 år. 

Huset ligger i gåafstand til centrum, hvor 
der er shoppemuligheder, m.m.

Vi har en helt fantastisk udsigt, da vi ligger 
meget højt og dermed har mulighed for 
at se Storebæltsbroen og de mukke 
solnedgange.

TOFTEN

På Toften 10 i Skælskør har vi en villa i 
3 plan. Stedet er godkendt til seks 
unge i alderen 18-30 år.

Huset ligger i gåafstand til forretninger 
og det hyggelige havneområde i 
Skælskør, 100 meter fra Skælskør Nor, 
som det er muligt at vandre omkring.

STU Håndværk har moderniseret huset 
fra kælder til skorsten. Resultatet er tre 
nye badeværelser, køkken, bryggers, 
værelser og terrasse.

På Toften laves der ofte mad på grill 
og over bål. Vi har vores egen lille 
urtehave, som du er med til at passe. 
Desuden har vi bær og frugttræer, som 
vi spiser lystigt af.

JÆTTEHØJVEJ OG TOFTEN



TING JELLINGE

Vi har indrettet indbydende og moderne 
lokaler, som danner rammen for en 
botræning i frie omgivelser med højt til 
loftet.

Botræningshuset, der ligger på Ting 
Jellingevej 15 nær Fuglebjerg, er godkendt til 
11 unge i alderen 16-25 år.

I den store parklignende have har vi masser 
af muligheder for fysiske aktiviteter.

Botræningen i Ting Jellinge er indrettet i den 
bygning, der i årene 1943-1967 husede 
Hårslev Ting-Jellinge Fællesskole.

Efter at vi erhvervede ejendommen i 2015, 
har STU Håndværk på Magleby Skolecenter 
gennemrenoveret bygningen.

BI-AVL

I 2022 er vi startet op med en ny aktivitet. Vi 
har anskaffet bier. 

I haven i Ting Jellinge har vi placeret to bistader 
med 18.000 beboere i hver.

Vi har anskaffet dragter og vi høster og slynger 
selv vores honning.

Der er rigtig meget læring i at være biavlere. 
Biernes funktion i naturen er meget vigtig. 
Bierne er bestøvere og sørger for at vi kan få 
blomster, frugter og grøntsager.

Botræningen i Ting Jellinge passer perfekt til 
bi-avl, fordi vi har en stor, parklignende have, 
hvor de kan stå uforstyrret.

Botræningen Magleby er medlem af Danmarks 
Biavlerforening og har gennemgået de 
nødvendige kurser for at være biavlere.

TING JELLINGE MED BI-AVL



GODT FÆLLESSKAB

I Botræningen Magleby har vi det 
godt sammen. Vi lægger vægt på at 
skabe et godt fællesskab, hvor alle 
trives og hygger sig sammen.

Hverdagen er fuld af fælles 
aktiviteter, så du har altid nogen at 
være sammen med og behøver 
aldrig at kede dig.

Du kan være sikker på, at vi har et 
godt og trygt ungdomsmiljø. Vi har 
nemlig en aktiv mobbepolitik, hvor 
der altid er fokus på at ingen 
mobbes eller holdes uden for 
fællesskabet.

TRYGT UNGDOMSMILJØ OG AKTIVT LIV

ET AKTIVT LIV

Hele året er aktive måneder i 
botræningen.

Mange holder af at tage til fitness, løbe, 
cykle, eller vandre.

Andre har kastet deres kærlighed over 
havetraktorerne. 

De får ansvaret for at slå græsset på vores 
store plæner.

I alle tre huse er der pillefyr, som forsynes 
med træpiller.

Vi har selv etableret vores eget 
fitnessrum.

Vi har også vores egne urtehaver, hvor du 
kan være med til at dyrke grøntsager.  



ÅRSTIDENS FESTER

Vi fejrer årstidens fester i botræningen. 

I oktober holder vi Halloween. Her bliver huset pyntet, og 
du kan deltage med en sjov og uhyggelig udklædning.

I november inviterer Ting Jellinge til Mortensaften. Her 
spiser vi andesteg med brune kartofler. Efterfølgende er der 
brætspil for de interesserede, mens andre hyggesnakker. 

En uge før juleaften holder vi jul i botræningen. Der er i 
forvejen lavet konfekt og bagt småkager. Menuen er and 
og flæskesteg, ligesom vi får ris á la mande til dessert. 
Efterfølgende er der under juletræet gaver, som venter på 
at blive åbnet. 

I januar tager vi det pæne tøj på og afholder nytårstaffel i et 
af husene. Der er pyntet i stuerne, hvor en 3-retters 
nytårsmenu nydes i hyggelige omgivelser og dejligt selskab.

I foråret holder vi påskefrokost, og vi laver bålfest til Sankt 
Hans. 

Til festerne er beboerne fra alle tre huse sammen.
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Til Lan-party mødes de unge fra alle tre 
botræningshuse og gamer (hele natten).
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ÅRSTIDENS FESTER & LAN-PARTIES



TURE I LOKALOMRÅDET

Vi tager på mange ture i lokalområdet.

Lystfiskeri er yderst populært blandt mange af 
de unge i botræningen.

I løbet af sommeren tager vi til picnic-
koncerter ved Fæstningen i Korsør.

Vi deltager meget gerne i fælles offentlige 
arrangementer. Vi tager på vikingemarked i 
Trelleborg og sejlskibsfestival.

Alle unge får tilbudt at gå til en betalt 
fritidsinteresse.

Det er vigtigt at komme ud og være med i det 
sociale liv og i foreningslivet uden for 
botræningen.

Det giver netværk, sociale kompetencer og 
gode oplevelser.

ALTID PÅ TUR - ALDRIG SUR

KØRETRÆNING I 
BOTRÆNINGENS 
BILER

Til hvert botræningshus hører en bil.

Hvis du har kørekort, kan du få 
køretræning i husets bil. 

Bilerne er vigtige, så vi kan komme 
rundt til alle vores aktiviteter. 

Køretræning er nødvendigt for at 
vedligeholde færdselskunskaberne.

Vi lægger vægt på at alle unge er 
selvstændige og ansvarlige i alle 
livets facetter.



DET SKAL OPLEVES AT 
LIVES ER HERLIGT

I løbet af året har vi flere store ture og rejser på 
programmet. I marts 2022 var vi tre dage i Lalandia.

Vi skal overnatte i shelter ved Søskær Mose ved stranden i 
Korsør den 2. - 3. september 2022.

Hver sommer i den sidste uge i juni tager vi i sommerhus. 

I 2021 og 2022 går turen til Højer i Sønderjylland. 
Sommerrejsen er en kombination af oplevelser, læring og 
ferie.

I september deltager vi i et to dages sportsstævne 
sammen med unge fra hele landet. Vi dyster i alverdens 
idrætsdiscipliner og har det megasjovt sammen.

ÅRETS HØJDEPUNKTER ER REJSER OG OPLEVELSER

Et af årets absolutte højdepunkter er 
skirejsen i marts.

Her deltager børn og unge fra hele 
Magleby Skolecenter.

I 2022 var vi 90 deltagere fra de 
forskellige steder: Botræningen Magleby, 
STU Magleby, Den Interne Skole og 
Opholdsstederne Søholt og 
Golfstrømmen.

Vintersporten er aktiviteter som langt de 
fleste af de unge holder meget af. 

På Magleby Skolecenter er det noget 
særligt, fordi turen samler hele 
skolecentret i en stor fælles oplevelse.

SKIREJSE FOR HELE 
SKOLECENTRET



OL

OL

OL

Bowling

VIP-dag

Picnic koncert

Picnic koncert

Ø-tur

Picnic koncert

Vikingemarked

Picnic koncert
Middelalder- 
centret

Picnic koncert
Slangerup 
speedway

Picnic koncert

Lan-party

Flådens dag

Shelter-tur

Shelter-tur

Bål og 
værksted

Lan-party

Høstfest

Halloween på 
Borreby Gods

Fødselsdag, 
Ting Jellinge

Fødselsdag, 
Toften

Mortens 
aften

Lan-party

Jul i Tivoli

Jul i 
Botræningen

Julefrokost



Skitur

Skitur

Skitur

Skitur

Skitur

Skitur

VIP-dag

Lan-party

Nytårskur

wellness

Vinterfrokost

Lan-party Lan-party

Wellness

Lan-party

Påskefrokost

Øko-dag

Bi-dag

Sankedag i 
skoven

Lan-party

Drengerøvs-
aften

Picnic koncert

Lan-party

Picnic koncert

Picnic koncert

Sommerhus

Sommerhus

Sommerhus

Sommerhus

Sommerhus

Sommerhus



Vi gør dit, der skal til 
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