ÅRS PROGRAM
Den Interne Skole
2022/2023

Søhusevej 79 I4230 SkælskørITlf.: 58 16 10 10Isisse@magleby.dkIwww.internskole-magleby.dk

VELKOMMEN TIL MAGLEBY SKOLECENTER
UNDERVISNING
På Den Interne Skole underviser vi i hele folkeskolens fagrække.
Vi afholder folkeskolens prøver.
Vi tilbyder den samme fagrække og de samme prøvemuligheder
som i folkeskolen.
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 målrettet
til dig, så du kommer fremad i dit eget tempo.
Den intensive lærerstøtte øger chancerne for, at du opnår
resultaterne hurtigere.
Vi opretter 9. klasses hold i dansk, matematik, engelsk, tysk,
samfundsfag, historie, idræt, kristendom og naturfaget (fysik/
kemi, biologi og geografi), som du kan komme med på, når du
har nået niveauet.

SØHOLT OG
GOLFSTRØMMEN
En del af eleverne på Den Interne skole bor i
plejefamilie eller på et opholdssted.
De socialpædagogiske opholdssteder, Søholt og
Golfstrømmen, er en del af Magleby
Skolecenter.
På Søholt og Golfstrømmen får børnene og de
unge en erstatning for et hjem. Samtidig leveres
en professionel specialpædagogisk indsats.
Der er et meget tæt dagligt samarbejde mellem
skole og opholdssted.
Magleby Skolecenter tilbyder således en samlet
og koordineret pædagogisk indsats, som giver
resultater for den enkelte unge.

VELKOMMEN TIL MAGLEBY SKOLECENTER
ALKALÆR
Alkalær er vores undervisningstilbud til elever med
omfattende læsevanskeligheder.
Alkalær betyder, at alle kan lære at læse.
Alkalær er et særligt udviklet undervisningssystem, som
tager udgangspunkt i alfabetets og sprogets lyde.

PSYKOLOG
Magleby Skolecenter har tilknyttet en skolepsykolog,
som kommer på skolen en dag om ugen.
Psykologen har støttende og terapeutiske samtaler
med eleverne og giver vejledning til lærerne og
pædagogerne.
Psykologen fungerer som skolepsykolog for eleverne
og som konsulent.

Undervisningen i Alkalær er enkeltmandsundervisning.
Læreren er certificeret diplomunderviser i Alkalær.

SKOLEBUSTRANSPORT
De fleste elever på Den Interne Skole bor hjemme hos
deres forældre. Alle dagelever hentes på deres bopæl
hver morgen og køres hjem igen om eftermiddagen af
skolens ansatte.

SUND KOST
Hver dag til frokost spiser alle lærere og elever et varmt, veltillavet måltid sammen. Der er masser af grønt i
den økologiske buffet.
Fællesspisningen foregår i Magleby Forsamlingshus, hvor vi har adgang til et moderne industrikøkken og en
spisesal, der er stor nok til os allesammen.
Klasserne har på skift ansvaret for at servere maden og tørre bordene af efterfølgende. Eleverne lærer at
sætte pris på sund kost, veltillavet mad og fællesskabet omkring måltidet.

HELE VERDEN SOM
LÆRINGSRUM
Vi tager på studierejse hvert efterår. I efteråret 2021
var vi i Østrig. Vi fik mulighed for at lave
udfordrende fysiske aktiviteter i Østrigs enestående
natur.
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 og selv stå midt i lærestoffet.
I undervisningen i naturfag har vi ofte praktiske
forsøg eller feltstudier, hvilket anskueliggør stoffet.

INDSKOLING OG MELLEMTRIN
V-KLASSEN
V-klassen er vores undervisningstilbud til børn i
indskolingsalderen.
Man kan starte på Den Interne Skole allerede i 0.
klasse.
I V-klassen har vi vores eget hus, som tidligere blev
anvendt til beboelse.
Derfor er der en hjemlig og tryg atmosfære i V
klassen.
Vi kan godt lide at lære ude. Vi har en stor have, der
hører til huset.
Vi har fokus på sammenhold og omsorg for
hinanden.

M-KLASSEN
Eleverne på mellemtrinnet går i M-klassen.
I M-klassen har vi, ligesom i V-klassen,
vores eget hus, som tidligere blev anvendt
til beboelse.
Her kan vi være i fred for de yngre i v
klassen og de ældre i Y- og Z-klassen.
Vores tweens er nogle følsomme væsener,
som skal have ro til at håndtere, at de ikke
længere er børn, men endnu ikke er unge
med alt hvad det indebærer.
Mange er vores tweens er samtidig nogle
vildbasser, som skal ud at brænde krudt af
ved Stigsnæs strand eller på
fodboldbanen eller Bocartbanen.

UDSKOLINGEN
V-KLASSEN OG Z-KLASSEN
De unge i udskolingen går i V-klassen og Z-klassen. De
hører til i deres basisklasser.
Undervisningen på prøveholdene foregår i faglokalet. De
elever, der har nået niveauet, samles på prøvehold i de
pågældende fag. Faglæreren er linjefags-uddannet lærer i
prøvefagene.
De fleste elever oplever prøverne som udfordrende og
stressende. De får særlig støtte i forbindelse med
prøverne.
Mange af eleverne opnår at bestå folkeskolens prøve i
flere fag. Det kræver målrettet arbejde. Så er glæden ved
at det lykkes endnu større.
Der er et godt sammenhold og en god opbakning
eleverne imellem i forbindelse med prøverne.

BROBYGNING,
UDDANNELSESDAGE OG
VIRKSOM H EDSPRAKTIK
Eleverne i udskolingen deltager i brobygning på
erhvervsuddannelserne, så de støttes i at træffe det
rigtige uddannelsesvalg.
Vi holder uddannelsesdage i maj. Her får vi også
besøg af tidligere elever, som nu er i job eller
uddannelse. De deler deres erfaringer med vores
nuværende elever.
Eleverne på Den Interne Skole har mulighed for at
komme i virksomhedspraktik i længere tid, end det
er tilfældet i folkeskolen.
Nogle elever har lettere ved at lære ude i en
virksomhed end på skolebænken.
Virksomhedspraktik er en god mulighed for at
komme ud og prøve kræfter med arbejdsmarkedet,
erhverve nye kompetencer og afklare interesser og
muligheder.

IDRÆT
MASSER AF IDRÆT
Der er masser af muligheder for at dyrke idræt
på Den Interne Skole.
Hver dag har vi morgensport i første lektion.
Der er fodbold, volley, basket og bordtennis.
Nogle går eller cykler en tur.
Der er også idræt som valgfag og klubtilbud.
Idræt er en god, sjov, lærerig og sund måde at
være sammen på.
Idræt er populær blandt de fleste børn og unge
på Den Interne Skole.

FLØJGÅRDEN
FLØJGÅRDEN
Fløjgården er en firelænget gård med tilhørende
stalde, marker og græsarealer. Her har vi dyr.
På Fløjgården har vi kaniner, kælegrise og krybdyr.
Vi er ved at bygge hestebokse, så der flytter snart et
par heste ind.
Eleverne deltager i pasning af dyr, og de lærer at
have god kontakt mulighed med dyr.
På Fløjgården har børn og unge læring i et meget
lille undervisningsmiljø.
Derfor er der særlig megen omsorg og lærerstøtte
til den enkelte elev.
Eleverne får også undervisning i praktisk og
håndværksfaglig opgaveløsning.
Eleverne fra de andre klasser på Den Interne Skole
kommer på besøg og hilser på dyrene.

TERAPI MED DYR
Samvær med dyr gør noget godt for os
mennesker. Kontakten giver ro i krop og
hoved.
Samværet med dyrene har en god effekt
på udviklingen af følelseslivet.
Flere af medarbejderne på Den Interne
Skole har erfaring og viden om at bruge
dyr terapeutisk.
På Fløjgården bruges kælegrisene,
kaninerne og krybdyrene terapeutisk.
En af lærerne på Den Interne Skole er
endvidere uddannet rideterapeut og
bruger islandsheste terapeutisk.

VALGFAG OG KLUBTILBUD
På Den Interne Skole er der en bred palet af valgfag og
klubtilbud at vælge imellem.
Valgfagene foregår i skoletiden, klubtilbuddene efter skole.
Du kan for eksempel vælge:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bocarts
Lystfiskeri
Fodbold
Beachvolley
Skolekøkken / Madlavning
Esport
Teater
Musik
Kunst og kreativ
Tegneserieklub
Skak
Svømning
Maritim (sejltur i vores speedbåd)

ESPORT
Esport er et populært valgfag og klubtilbud.
Vi har faciliteter med 10 garnerstationer og
undervisningsboard.
Esport skærper de kognitive evner som
reaktions- og observationsevne.
Man spiller på to hold med fem spillere på
hvert hold.
Samarbejde er altafgørende, fordi spillerne
kun kan se hver deres del af banen og
derfor skal give hinanden oplysninger om
modstandernes placering.
Magleby Skolecenter har eget esport hold,
som tilmeldes turneringer.

REJSER OG OPLEVELSER
SKOLEÅRETS
HØJDEPUNKTER
I løbet af skoleåret har vi højdepunkter, som vi glæder os til
og glæder os over.
Vi deltager i forskellige større og mindre sportsstævner,
hvor vi dyster mod unge fra andre skoler i alverdens
discipliner.
Vi holder Halloween 1. november, hvor vi skærer græskar
og klæder os ud i skræmmende kostumer.
I februar fejrer vi Fastelavn, hvor vi klæder os ud, slår katten
af tønden og spiser fastelavnsboller.
To lørdage om året har vi forældredag, hvor forældrene
besøger skolen og får et indblik i, hvad vi laver.
I juni laver vi en overnatningstur i shelter med bål og
hygge.
Vi holder skolefest for alle skolens elever (og lærere), hvor
vi serverer farverige drinks (uden alkohol).

STUDIEREJSE OG SKITUR
Skoleårets absolutte højdepunkter er
studierejsen i efteråret og skirejsen i uge 10.
Den Interne Skole tager hvert efterår på
studierejse i en uge. Her erfarer vi, at der
findes en stor og spændende verden uden for
Danmark, og at din horisont rykker lidt
længere ud, for hvert skridt, du tager.
Skirejsen i uge 10 glæder vi os til.
Vintersporten er højst populær og
sammenholdet er i top, når hele skolecentret
tager af sted sammen.
Skirejsen foregår sammen med STU Magleby,
Botræningen Magleby, Søholt og Golfstrømmen.
I 2022 var vi 90 deltagere.
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