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SKOLE SOM
PASSER
TIL DIG
Den Interne Skole på Magleby Skolecenter er
for dig, der har brug for et undervisningstilbud,
der skal lykkes. Du kommer i en lille klasse
med flere lærere. Du har mulighed for at få
enkeltmandsundervisning. Det kan være, at
du har brug for ro til at koncentere dig og få
tingene forklaret alene. Når du starter, finder
vi dit niveau i de forskellige fag, så du får en
undervisning der passer dig.
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SÆRLIGE
RAMMER
Når vi planlægger din undervisning tager
vi udgangspunkt i det, du er god til. Vi laver
særlige rammer, der tager hensyn til dine
udfordringer, og du får løbende mulighed
for samtaler med voksne, som forstår dig.
Mangleby Skolecenter er for dig som:
•

Går i 1. - 10. klasse

•

Har personlige, sociale eller 		
faglige vanskeligheder.

•

Eventuelt en diagnose som ADHD,
autisme eller OCD.

MÅLRETTET
LÆRING

PRAKTISK
LÆRING

Alle kan lære noget. Nogle af vores elever har meget
svært ved at lære, når de starter. Men alle vores
elever har lært en masse, mens de har været her.
Det gælder om at finde ud af, hvordan du lærer
bedst og så hænge i. Hos os får du mulighed for at
øve dig ekstra meget indtil du kan.

Du har også mulighed for at deltage i praktisk
læring. Mange af vores elever er rigtigt dygtige
til at bruge deres hænder. Derfor har vi mange
forskellige værksteder indenfor Auto, Håndværk,
Grøn service og Køkken.

På Den Interne Skole har du mulighed for at gå til
Folkeskolens Prøver i hele Folkeskolens fagrække.
På den måde kan du forberede dig til din ungdomsuddannelse og komme videre herfra mod uddannelse og job.

I vores produktioner får du lov til at gøre det, du
er god til. Så kan du begynde at lære noget af
det, du skal bruge i din videre uddannelse.

UDDANNELSESVEJLEDER
Allerede mens du går på Magleby Skolecenter,
begynder vi at planlægge din videre fremtid. I
samarbejde med din vejleder fra Ungdommens
Uddannelsesvejledning, arrangerer vi brobygningsforløb og praktikforløb, der kan hjælpe
dig med at finde ud af, hvad du gerne vil.
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HELE VERDEN
SOM
LÆRINGSRUM
Vi tager på studierejse hvert efterår.
I efteråret 2018 var vi i Østrig. Vi fik lejlighed til
at kigge nærmere på Østrigs enestående natur.
Vi kom op i 3000 meters højde og gik op til en
gletcher, som vi studerede på nærmere hold.
Når vi tager på studierejser, bruger vi hele verden
som vores læringsrum. Vi praktiserer fremmedsprog, og vi får indsigt i fremmede levevilkår
og kulturelle forhold. Nogle af vores elever har
svært ved at tilegne sig viden ved at skulle læse
sig til den. Så hjælper det at tage på studierejse
eller at have en lærer, der engageret forklarer og
underviser i historiske eller geografiske forhold.
I undervisningen i naturfag har vi ofte praktiske
forsøg eller feltstudier, hvilket anskueliggør stoffet.
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UNDERVISNING
På Den Interne Skole underviser vi i hele
fagrækken. Du får din egen computer, som
du låner af skolen den tid, du går her. Du
arbejder ud fra dit eget faglige niveau. I fag
som dansk, matematik og engelsk tilrettelægges undervisningen efter dig, så du
kommer fremad i dit eget tempo. Den intensive lærerstøtte betyder, at du opnår resultaterne hurtigere.
Vi opretter 9. klasses hold i dansk, matematik, engelsk, tysk, samfundsfag, historie, idræt, kristendom og naturfaget
(fysik-kemi-biologi-geografi), som du kan
komme med på, når du har nået niveauet.

FOLKESKOLENS
PRØVER
I maj og juni afholder vi Folkeskolens Prøver.
Vi afvikler alle de skriftlige og mundtlige prøver
og tilbyder de samme prøvemuligheder, som i
en almindelig folkeskole. At gå til eksamen kan
være svært, fordi det er en stressende situation
at få sin præstation bedømt.

ALKALÆR
Hvis du har svært ved at læse, kan du få
undervisning i Alkalær. Alkalær betyder, at
alle kan lære at læse. Alkalær er dansk på
begynderniveau.
Det er et undervisningssystem, der er opbygget efter sprogets lyde.
Mange unge, som slet ikke kunne læse,
da de startede på skolen, er blevet dygtige
læsere. Alkalær er inddelt i tre moduler.
Når tredje modul er afsluttet, svarer det
faglige niveau til tredje klasse.

Derfor tilbyder vi en særlig god støtte, når du
skal op til prøve. De fleste af vores elever klarer
prøverne godt og får gode karakterer med sig
herfra.
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SUND LIVSSTIL
Hver dag spiser vi en varm frokost sammen. Klasserne har på skift ansvaret for at dække op, servere
og rydde af igen. Maden er sund og økologisk. Det er vigtigt for alle at leve sundt og få de nødvendige
vitaminer. Dette er en forudsætning for at kunne lære noget og præstere godt i hverdagen. Vi serverer en
morgenmad hver dag kl. 9.30, så eleverne bliver klar til dagens opgaver.
Magleby Skolecenter sørger for, at du lærer at sætte pris på sund og veltillavet mad, så du inspireres til
selv at vælge en sund livsstil. Ved frokosten er vi alle samlet, og deltager i et stort fællesskab omkring
maden. På Magleby Skolecenter er vi alle - lærere, elever og stuerende - en del af et fællesskab.
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IDRÆT
Vi dyrker meget sport på Den interne Skole. Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag morgen starter vi dagen med en times idræt. Vi spiller fodbold, basket, volley eller bordtennis. Nogle cykler eller går en tur.
Om vinteren bruger vi gymnastiksalen.
Om sommeren bruger vi foldboldbanen, basketbanen og volleybanen. Det er sundt og sjovt at få rørt sig.
Idræt giver os gode oplevelser sammen. Vi anvender også faciliteterne omkring Skælskørhallen med
den nye kunstgræsbane. I løbet af året deltager vi i flere sportsstævner. I starten af september deltager
vi i OL, som er et to-dages sportsstævne med ca. 650 deltagere fra hele landet. Vi deltager også i Orø
Strand Atletikstævne og i fodbold- og bordtennisturneringer.
Mange af os er vilde med sport. Nogle har en del krudt, de trænger til at få brugt. Andre elsker konkurrencen. I idrætsundervisningen opbygger du en god vindermentalitet, hvor du lærer at give den 100% og
kæmpe for at opnå resultater. Dette kan overføres direkte til andre områder. Du lærer også at blive en
god taber, og du lærer fairplay. Idrætten er med til at give dig sociale kompetencer, lære sammenspil og
lære, at her passer alle godt på hinanden.
Motion og sport er en vigtig del af et aktivt og sundt liv, og vi ønsker at inspirere dig til at vælge en sund
livsstil. Derfor fylder idrætten meget i hverdagen på Magleby Skolecenter.

PSYKOTERAPEUT
Vi har tilknyttet vores egen psykoterapeut.
Du har mulighed for at få en personlig samtale, hvis du har nogle ting, som du syntes er svært. Samtalen
er naturligvis fortrolig. Her kan du kan tale om alt det, du ikke taler med andre om.
Psykoterapeuten fungerer også som supervisor for lærerne, således at den rette støtte og de rette rammer for undervisningen kan tilrettelægges.
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NATUREN
SOM
LÆRINGSRUM
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På Den Interne Skole holder vi af at gå i
naturen og lære ude. Der findes masser af
læring i naturen, som du let kan plukke.
De fleste af os er glade for at være fysisk aktive
samtidig med, at vi lærer. Vi tager på fisketur,
laver bål og bager snobrød, skærer
græskarmænd eller samler kastanjer.
Ofte er vi kreative, mens vi indsamler
viden og lærer om rytme i naturen.

KREATIV
I kreativ arbejder vi med de kunstneriske udtryksformer. Vi maler, tegner,
filter, syr og laver smykker, masker og
gaver. Vi laver også kulisserne til
teaterforestillingen i maj.

TEATER
Vi sætter vort eget teaterstykke op
hvert år i maj. Du har mulighed for
at spille skuespil og stå på en scene
foran publikum.

MUSIK
Undervisningen i musik tager
udgangspunkt i din egen musikalitet.
Du har mulighed for at lære at spille på forskellige rytmiske og klassiske instrumenter. Vi giver koncert til forældredage og ved
årsafslutningen, og vi leverer musikken til
teaterforestillingen i maj.
Musikundervisning kan også være en
fælles sangtime for alle elever og lærere
på skolen.

DANS
Du kan være med på skolens
dansehold. Du får undervisning i
Hiphop, disco- og showdance.
Vi laver vores eget danseshow, som
kan indgå til forældredage,
efterårskoncerten eller til teaterforestillingen i maj.
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BYENS AUTO

TEAM K

Vi har vores eget autoværksted Byens Auto,
som ligger i Skælskør. Hvis du kan lide at
rode med biler, har du mulighed for at
erhverve dine grundlæggende færdigheder
her. Mekanikerarbejdet er med til at motivere dig til at give den en skalle med
skolearbejdet. Hvis du skal optages på
erhvervsuddannelserne, skal skolen klares
først.

Hvis du er dygtig til at bruge dine hænder,
har du mulighed for at blive knyttet til Team
K. Team K kaldes også kælderteamet, fordi
vores pedelværksted ligger i kælderen.
Lærerne i Team K er skolens pedeller. Når
du er med i Team K, får du et ansvarsområde, du skal passe.

Det er godt at have målet og drømmen om
en læreplads som mekaniker at holde fast
i, når du sidder i klassen og sveder med
staveordene.
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Udover at lære at bruge dine hænder er en
vigtig kompetence at lære at passe nogle
pligter. Når du er med i Team K, får du en
vigtig funktion på Magleby Skolecenter, og
du erhverver kompetencer, du kan bruge i
fremtidige beskæftigelse.

DET SKAL OPLEVES AT LIVET
ER HERLIGT
Hvert år i marts tager vi på skitur til Hafjeld i Norge. Vi bor på Hornsjø Højfjeldshotel, som ligger på
højfjeldet i den mest vidunderlige natur. At være sammen omkring vintersporten er noget, vi sætter stor
pris på.

REJSER ER
LÆRING OG
OPLEVERLSER
Hvert efterår tager vi på studierejse.
I efteråret 2019 tager vi til Tjekkiet, hvor vi
både skal studere natur og kultur. Vi skal nyde
den smukke og historiske hovedstad Prag.
På rejserne får vi udvidet vores horisont og set
den store verden.
Der er mange spændende, smukke
og fantastiske ting udenfor Danmark.
På rejserne bliver din verden større.

ET STÆRKT
FÆLLESSKAB

På rejserne opbygger vi et stærkt fællesskab.
Her har vi et godt samvær, vi lærer hinanden at
kende, knytter venskaber og opbygger et sammenhold.
På Magleby Skolecenter er der fokus på, at du
bliver god til at begå dig socialt. Du skal lære at
deltage aktivt, og du skal lære at respektere de
andre. Det er noget, vi arbejder systematisk og
målrettet med, fordi det er et svært område.
At kunne begå sig socialt er givetvis den vigtigste
kompetence, hvis man skal have et godt liv og
klare sig på arbejdsmarkedet.
Det handler om at blive en del af det store
fællesskab.
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