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LÆS OM:
10 elever og studerende til Folkeskolens Prøve
Sommerrejser til Kroatien, Norge og Rumænien
Ny leder på Opholdsstedet Golfstrømmen
Ballonflyvning er nyt fag på Magleby Skolecenter
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FOLKESKOLENS PRØVE OG AVU PRØVE
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10 ELEVER OG STUDERENDE TIL 9. KLASSES PRØVE PÅ
MAGLEBY SKOLECENTER
I år har vi haft 10 elever og studerende til prøve på Magleby Skolecenter. 7 af eleverne fra Den Interne Skole
gik til Folkeskolens Prøve på 9. klasses niveau. 3 af de studerende på STU gik til AVU-prøve på 9. klasses
niveau.
Alle elever og studerende bestod deres prøver med flotte resultater. Nogle fik endda særdeles fine karakterer,
der blev givet både 10 og 12. Faktisk klarede vi os så godt i de mundtlige prøver, at vores gennemsnit for de
mundtlige prøver ligger over landsgennemsnittet. Dette er en meget stor præstation for en skole som vores.
Magleby Skolecenter ønsker alle et stort tillykke. At gå til prøve er meget svært for nogle, derfor er det en
meget stor bedrift, som skyldes en ekstraordinær indsats både fra eleverne, de studerende og deres lærere.
At erhverve sig Folkeskolens Prøve er meget vigtigt for at have gode uddannelses- og
beskæftigelsesmuligheder. Derfor åbner resultatet døre for dem, der klarede den. Det er af meget høj
prioritet for Magleby Skolecenter, at flere og flere af vore elever og studerende går herfra med gode papirer.
På forsiden af nyhedsbrevet ses Amdi, Melanie og Jonathan sammen med engelsklærer Kasper Bahn. Billedet
er taget lige efter deres prøve i mundtlig engelsk.
På billedet herunder ses det hvordan Jonathan trak sit spørgsmål. Han behøver nu ikke at se så bekymret ud,
for han fik såmænd 12 i mundtlig engelsk.
Michella gik til prøve i skriftlig og mundtlig dansk.
Ali gik til prøve i skriftlig og mundtlig matematik.
Dennis gik til prøve i skriftlig og mundtlig dansk og skriftlig og mundtlig matematik.
Amdi gik til prøve i skriftlig og mundtlig dansk og skriftlig og mundtlig engelsk.
Melanie gik til prøve i skriftlig og mundtlig dansk, skriftlig og mundtlig matematik, og skriftlig og mundtlig
engelsk.
Jonathan gik til prøve i skriftlig og mundtlig dansk, skriftlig og mundtlig engelsk og mundtlig fysik / kemi.
Kenneth gik til prøve i skriftlig og mundtlig matematik.
Ditte gik til prøve i skriftlig og mundtlig engelsk.
Chabelle gik til prøve i skriftlig og mundtlig dansk.
Robert gik til prøve i naturvidenskab på niveau G.

Vi er på internettet!
Du finder os på: internetadresse

LEDERSKIFTE, SOMMERREJSER OG HÅNDVÆRK
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NY LEDER PÅ GOLFSTRØMMEN
Vi har fået ny leder på Opholdsstedet Golfstrømmen. Birgitte Stavnbo er fratrådt og Ingolf Ingemann Damm er
tiltrådt som ny leder for Golfstrømmen. Der vil senere blive udpeget en afdelingsleder. Driften af Golfstrømmen og
det gode arbejde på opholdsstedet fortsætter i samme ånd, og det faste pædagogiske personale fortsætter
deres arbejde med de unge, der er indskrevet på Golfstrømmen.

SOMMERREJSER TIL KROATIEN, NORGE OG RUMÆNIEN
Store rejseoplevelser venter mange af vore elever og studerende i sommerferien.
Søholt rejser til Kroatien.
Golfstrømmen tager til Norge og
får følgeskab af en del eksterne
elever. Turen går til Hornsjø
Højfjeldshotel, så det er en god
idé at huske vandreskoene/
støvlerne. Der bliver nemlig
mulighed for at vandre i fjeldene.
Derudover bliver der en længere
rundrejse i Rumænien. Jesper,
Katrine og Sebastian, der alle er
studerende på STU, tager sammen
med vores rumænske STU-lærer
Vlad på en tur af en måneds
varighed. De skal køre hele vejen
derned i personbil og får således en
masse køretræning. I Rumænien får
de mulighed for at besøge nye
spændende steder og få nogle
usædvanlige oplevelser.

STU HÅNDVÆRK I GANG PÅ
TING JELLINGEVEJ
Magleby Skolecenter har erhvervet ejendommen
på Ting Jellingvej 15 i Sandved ved Fuglebjerg.
Der er tale om en nedlagt landsbyskole, der også
har været anvendt som opholdssted. På billedet
ses STU håndværk i gang med at renovere den
tidligere forstanderbolig, der ligger sammen med
skolen. På STU Håndværk vil både lærere og
studerende være beskæftigede med et større
renoveringsprojekt i sommerferien. Flere af vore
studerende på Håndværk er meget målrettede
og i gang med at kvalificere sig til at blive
optaget på en håndværkeruddannelse, når de er
færdige på Magleby Skolecenter. Vi har travlt i
Sandved, for vi skal snart tage de nye lokaliteter
til undervisning og botræning i brug.

BALLONFLYVNING OG KAJAKRONING
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KAJAKRONING ER NY
SOMMERAKTIVITET
Har du prøvet at ro i kajak? Det er en herlig
sommeraktivitet, som giver mulighed for gode
oplevelser på vandet samtidig med, at du får rørt
dig. Vi er så heldige at have John Svendsen,
tidligere assistenttræner for landsholdet i
kajakroning tilknyttet Magleby Skolecenter som
lærer.
John vil lave kajakroning med os her i
sommerferien. Vi arrangerer nogle dage, hvor både
de elever, der bor på bo- og opholdsstederne, og
vore eksterne elever og studerende får mulighed for
at komme med ud at ro kajak.
Når næste skoleår starter, vil kajakroning også være
at finde på ugeplanen som nyt valgfag og klubtilbud.
På billedet herover ses John Svendsen i kajak.

BALLONFLYVNING ER NYT
VALGFAG PÅ MAGLEBY
SKOLECENTER
Som noget helt nyt og ekstraordinært får vi næste
skoleår mulighed for at flyve i ballon.
Christoffer Mundt, der er Danmarksmester i
ballonflyvning, tilknyttes Magleby Skolecenter.
Christoffer har selv to balloner, som vi skal lære at flyve.
At flyve i ballon giver nogle helt særlige oplevelser. Det
bliver også spændende at lære hvordan man flyver og
navigerer en varmluftballon.
På billedet over ses ballonskipper Christoffer Mundt.
Billedet til venstre er fra en konkurrence i
ballonflyvning.

VI STARTER NÆSTE SKOLEÅR ONSDAG DEN 12. AUGUST
Vi glæder os til næste skoleår, der starter onsdag den 12. august kl. 8.30. Vi ønsker alle en rigtig god sommer!

