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PRAKTIKANTER PÅ MAGLEBYG

Patrick og Kristoffer er i praktik på Maglebyg to dage om ugen. 

Patrick går i 10. klasse og Kristoffer går i 8. De ved allerede nu, at de 
ønsker sig uddannelse og job inden for håndværk.

Derfor får de praktisk og håndværksfaglig undervisning på 
Maglebyg, som er skolens eget byggefirma.

Lærerne på Maglebyg er faglærte håndværkere med 
specialpædagogisk uddannelse eller erfaring. Hverdagen på 
Maglebyg ligner arbejdsdagen i et byggefirma så meget, som 
muligt.

Patrick og Kristoffer får lov til at prøve kræfter med fag som murer, 
tømrer og maler. På billedet er de ved at reparere muren på 
Fløjgården.

DEN INTERNE SKOLE PÅ STUDIEREJSE TIL TJEKKIET

Turen gik til Tjekkiet, da Den Interne Skole i perioden 7. - 13. oktober var på studierejse i skolens egne minibusser. 

Vi boltrede os frit i Tjekkiets bjergrige natur, og nød efteråret og de fantastiske farver. Traditionen tro var vi ude at prøve vores 
personlige grænser af og kastede os frygtløst ud fra de højeste tinder - heldigvis dog med et solidt reb bundet om maven. Vi fik 
også lejlighed til at køre mountainbikes i bjergene og fandt selvfølgelig en fed legeplads, hvor vi kunne prøve Go High.

Naturligvis blev der også tid til at se nærmere på Prag, hvor der både var historiske oplevelser og shopping. 

Vi besøgte også koncentrationslejren Theresienstadt, hvor vi oplevede et stykke af Europas mørke historie. Der er visse ting, man 
ikke kan læse om i bøger, men er nødt til at se med egne øjne.
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DISSEKTION AF FASAN
I V-huset, hvor indskolingseleverne går, er naturfag ofte på 
programmet. På billedet er det lærer Hans-Henrik Jacobsen, der - 
sammen med Mille og Viktor - udfører en dissektion af en fasan. 

Mille og Viktor havde hænderne helt nede i fasanen. Her kunne 
Mille tørt konstatere. "Så er det klart, at den hele tiden løber over 
vejen, når hjernen ikke er større!"

GODT GANG I  NATURFAGS-
UNDERVISNINGEN

Salt, sodavand, isterninger, kolber, bunsenbrændere, 
og andre gode ting kommer på bordet, når vi har 
naturfag på Den Interne Skole.

Hver onsdag bruger vi kemilokalet på Halsskovskolen 
i Korsør. Naturfag er populært, fordi læring bliver 
håndgribeligt. 

I forsøget, der udføres på billederne, er Casper, 
Esther og Patrick og deres lærer Alexander Wöbbe 
ved at undersøge, hvordan is' smeltepunkt og 
smeltehastighed påvirkes af sukker og salt.  

HØJT HUMØR TIL STORT 
IDRÆTSSTÆVNE
Magleby Skolecenter deltog i OL på Tvind den 8. - 10. 
september sammen med 600 andre elever og lærere fra skoler 
og opholdssteder fra hele landet.

Vi dystede i alverdens officielle og uofficielle idrætsdiscipliner.

Der er noget for enhver smag og ethvert niveau. Alle kan være 
med. Alle er aktive og alle finder sig en idrætsdyst at deltage i. 

Derfor er humøret altid højt til OL.



MAGLEBY ESPORT TIL NPF
Magleby Esport deltog i NPF. NPF er en stor esport turnering, der fandt sted i Fredericia i den første weekend i 
efterårsferien. Magleby Esport deltog med et hold på fem personer. Counter Strike er en holdsport, hvor to hold med fem 
spillere på hvert hold spiller mod hinanden. 
At deltage i NPF var en stor oplevelse for de unge, der går på STU på Magleby Skolecenter.
På billedet ses holdet bestående af Patrick, Thor, Philip, Nikolaj og Emil, samt træner og STU-lærer Michael Jantzen.

STU PÅ FED
STUDIEREJSE 
TIL BERLIN
Vil du studere og lære, så er 
Berlin propfuld af spændende 
fortællinger fra hele verden 
og alle tider. 

"Berlin under den kolde krig" 
er stadig tydeligt tilstede i 
gadebilledet og giver et 
stærkt indtryk af Europas 
historie efter Anden 
Verdenskrig.

De unge blev grundigt fagligt 
stimuleret på studierejsen, 
der fandt sted den 25.- 30. 
september.

Heldigvis blev der også tid 
til at opleve bylivet og 
cafélivet i den brogede, 
travle, moderne og attraktive 
by.



MED SØHOLT 
PÅ BALLONTUR

Opholdsstedet Søholt fik i 
lighed med alle andre 
opholdssteder og botilbud i 
Danmark en gave fra 
Socialstyrelsen, idet 
Folketinget vedtog at 
stimulere oplevelsesindustrien 
efter corona-tiden. 
På Søholt besluttede vi, at vi 
gerne ville have en flyvetur i 
ballon. Dette blev en helt 
ekstraordinær oplevelse. 
Behøver vi fortælle, at udsigten 
er rigtig god deroppe?

BOKSETRÆNING OG  EFTERÅRS-
FERIE PÅ GOLFSTRØMMEN
De unge på Opholdsstedet Golfstrømmen er glade for idræt og fart.

Mange af dem går til boksning i Slagelse Bokseklub i deres fritid. På 
Opholdsstederne og i Botræningen Magleby støtter vi de unge i at 
deltage i en fritidsaktivitet. Det styrker de unges deltagelse i 
samfundslivet.

I efterårsferien var der aktiviteter på programmet. Vi tog en tur til 
Holbæk Go-Cart Land og fik lidt benzin i blodet.

Botræningen blev inviteret med til et arrangement af 
Golfstrømmen i efterårsferien. Vi var med ude at skyde lerduer, 
køre ATV og grille. En dejlig solrig dag med masser af glade unge.



DANS OG DIGTE TIL EFTERÅRSKONCERTEN
De unge imponerede på scenen, da efterårskoncerten blev afholdt tirsdag den 
15. november. Danseholdet åbnede koncerten med en flot dans. Herefter læste
eleverne deres egne digte op fra scenen. Maglebys husorkester spillede og sang
for på fællessangene.

Traditionens tro deltog vores venskabsskoler fra Boserup og Lindersvold. Hver 
skole underholdt ca. 30 minutter. Det var dejligt at se det store mod og den flotte  
kreative udfoldelse fra efterårskoncertens mange bidragydere.

Efterårskoncerten er en vigtig del af læringen på Magleby Skolecenter. Den 
kunstneriske og kreative udfoldelse betyder meget for, at vi udvikler os som 
mennesker.
Kunst og musik er ikke forbeholdt de få professionelle. Alle kan være med. Alle 
har noget på hjerte. Alle bliver nervøse, når de skal op på scenen og stå foran et 
publikum, og alle nyder det fortjente bifald, som de får, når de er færdige.  

RIDNING PÅ 
FLØJGÅRDEN

Hesten kan gøre noget 
helt særligt for os 
mennesker. Det kan Freja, 
Nahtalie og lærer Anja 
Buus Nielsen hurtigt blive 
enige om. 

Nyhedsbrevet bringer her 
dette dejlige ridebillede 
fra Fløjgården, hvor de tre 
terapi-heste Valdemar, 
blue og Bølle bor.



18 KILO HONNING HØSTET I BOTRÆNINGEN
På Ting Jellinge i Botræningen Magleby har vi stor fornøjelse af vores bier. Vi har to bikuber 
med masser af aktivitet. Årets højdepunkt er naturligvis honninghøsten. 

SOFIE BRUGER SOLSIKKESNOREN

Når Sofie, som har autisme, tager bussen eller handler i Netto, oplever hun, 
at der bliver vist forståelse. Det er fordi, Sofie bruger solsikkesnoren.

Solsikkesnoren kan man bruge, hvis man har et usynligt handicap. Så kan der 
være situationer i hverdagen, hvor man har brug for, at der bliver taget lidt 
ekstra hensyn. 

Sofie går på STU på Magleby Skolecenter og bor i Botræningen Magleby.

Du kan læse mere om solsikkesnoren på www.hiddendisabilitiesstore.com/dk

SOCIALFAGLIG KOORDINATOR 
ANSAT

Karen Lasthein Andersen er pr. 1. august ansat som 
socialfaglig koordinator på Den Interne Skole.

Karen kommer fra en stilling som UU-vejleder i UU Slagelse. 
Derfor er Karen allerede et kendt ansigt på Magleby 
Skolecenter, hvor hun var uddannelsesvejleder for eleverne på 
Den Interne Skole samt en del af STU'erne.

Sideløbende med opgaven som socialfaglig koordinator er 
Karen dansklærer for udskolingen og mellemtrinnet.

Velkommen til Karen!



YASMIN OG NIKLAS HAR FÅET KØREKORT

Vi gør dét, der skal til
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Der er godt gang i Magleby Køreskole, hvor flere af unge på STU får tilbudt at tage kørekort. Efter 
sommerferien har Yasmin og Niklas har været til køreprøve og erhvervet det eftertragtede førerbevis. 
Tillykke til Yasmin og Niklas!




