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Herlige idrætsdage på Korsør
Atletikstadion

Atletik er en fantastisk sportsgren
som alle kan være med til. Det
erfarede vi to dage i september, hvor
hele skolen tog til Korsør Atletik
stadion og dystede i atletikkens
discipliner. Vi havde endda en af
klubbens trænere som instruktør.
Undervejs var vi vidne til mange
flotte præstationer og der blev sat
rekorder. Efterfølgende blev der
naturligvis uddelt medaljer og velfortjent hæder.
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Maglebys mobile Zoo på besøg
i v-klassen
V-klassen har, til stor glæde og
begejstring, haft besøg af Maglebys
eget mobile Zoo.
Dyrene bor til dagligt på Fløjgården og passes af elever og ansatte.

Heriblandt lærer Anja Nielsen der
er uddannet dyrepasser.
Dyr hjælper børnene og vores unge
elever med at udtrykke deres følelser. Dertil er der rigtig god læring i
at være omkring og passe dyr.
På billederne ses Emily med en
rotte, Micki med en leopard-gekko
og Tristan med en skæg-agave.

Klassefest og
overnatning
på skolen for
Z-klassen
Pga. Corona blev vores studierejser i
år aflyst. Dette er en helt nødvendig
forholdsregel, omend det er meget
ærgerligt for vores elever, der ellers
hvert år har store oplevelser og
læring i at rejse.
For at skabe en særlig og mindeværdig oplevelse som erstatning for den
aflyste studierejse, har Z-klassen i
stedet overnattet på skolen.

Om aftenen blev der spist middag på den kinesiske restaurant i
Slagelse, og turen tilbage på skolen

skete i en, til anledningen, indrettet
party-bus, med lys, høj musik, fest
og glæde.
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Ny produktion:
Salon Paletten
STU Magleby har fået en ny produktion. Salon Paletten er indrettet
i en tidligere frisørsalon i Skælskør.
I Paletten får de unge lov til at øve
sig på hinanden indenfor områder
som hårpleje, skønhedspleje, hudpleje, negle og barbering.
Det meste af undervisningen
foregår i praksis, men vi har også

teoriundervisning om emnerne.
Vi arbejder med produktkendskab
og vi fremstiller også vores egne
produkter.
STU-lærerne Bettina Bøje Bredahl
og Majse Jensen er begge oprindeligt uddannede frisører.
De unge nyder at prøve faget i praksis. ”Her i Paletten har jeg fundet
ud af, at jeg vil være barber”, siger
Sander. Næste skridt for ham bliver
virksomhedspraktik i en barbersalon
i Slagelse, hvor han kan erhverve
endnu flere kompetencer.

Efterårshygge og
aktiviteter på Golfstrømmen
Det går ikke stille for sig, blot fordi
det er efterårsferie. Opholdsstedet
Golfstrømmen har været i Ballerup
og køre Go-kart, været på restaurant og spise, ude og bowle, på
fisketur og har sluttet ferien af med
en afslappende tur i biografen.
Derudover er der anskaffet en ny
knallert, så vi nu i alt har 3 knallerter de unge kan låne efter behov.
Det kræver selvfølgelig et kørekort, så Benjamin begynder d. 18.
november at erhverve sig knallertkørekort.
Og så ønsker vi også Yasmin stort
tillykke med de 18 år.
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Heste og morgenhygge på Fløjgården
STU er flyttet ind på Fløjgården i
efteråret 2020 og har allerede gang i
masser af dejlige læringsaktiviteter.
I oktober fik vi heste. Til venstre ses
Belinda, som er en fin Belgier, der
er kåret med sølvmedalje. Til højre
ses Jack, der er en Shetlandspony.

Kan alle lære at
læse?
En del af de børn og unge, der
starter på Magleby Skolecenter, har
omfattende læsevanskeligheder. De
får undervisning i Alkalær.
”Hvis man ikke kan læse, er det
næsten uudholdeligt at gå i skole.
Jeg oplever, at de elever, som lærer at
læse, får styrket deres selvværd betydeligt.” siger certificeret diplomunderviser Helle Svendsen.
Alkalær er et undervisningssystem,
der tager udgangspunkt i alfabetets
og sprogets lyde. Det er udviklet af
lærer Erik Vierø Hansen.
Magleby Skolecenter har fire
undervisere, der har gennemgået

I baggrunden ses den moderneløsdriftstald, som vi har bygget til
hestene som et undervisningsprojekt. Nu skal hestene trænes og
rides. Belinda kan også bruges som
arbejdshest.
Nicklas har indtaget køkkenet på
Fløjgården. Han møder ind hver
morgen før os andre og bager boller.
Derfor dufter der af nybagte boller
og frisk kaffe hver morgen, når vi
møder.

uddannelsen hos firmaet Alkalær.
Formålet med undervisningen i
Alkalær er at forberede eleverne til
holdundervisning. Undervisningen
i Alkalær foregår som enkeltmandsundervisning på Den Interne
Skole og i hold på to på STU.
Alle, der kan motiveres, og som har
et sprog og et fungerende sanseapparat, kan lære at læse. Dette er
udgangspunktet.
Det vanskelige består i at motivere
de unge til at holde ud. I praksis
gælder det, at langt flere elever
kunne lære at læse, hvis de fik tiden
til det.
”Jeg synes, at alle børn har ret til at
lære at læse” siger Helle Svendsen
videre. Hun har set, hvilken positiv

forandring, det har for unge, der endelig får knækket læsekoden. De får
selvværd og de inkluderes i klassens
undervisning.
På billedet ses Nikolaj og Martin på
vej til Alkalær med deres arbejdsmapper.
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Oplevelser og
studier på Sjælland
Efterårets studierejse på STU blev
aflyst, idet Magleby Skolecenter
passer godt på elever, studerende og
ansatte og bidrager til at minimere
smittespredningen. Ture og oplevelser
gennemføres som endagsture i nærområdet i mindre grupper.
Ikke mindst i corona-tiden er det vigtigt at de unge får gode oplevelser og
et spændende indhold i skoledagen. På
den måde ”fylder” corona ikke så meget
på Magleby Skolecenter, selvom vi
spritter, holder afstand, bruger mundbind og følger alle retningslinjerne,
som vi skal.
I studierejseugen havde vi to oplevelsesdage, hvor vi delte os op i mindre
hold og tog på ture. Turene gik til
Kragerup Go High, Nationalmuseet,
Andelslandsbyen Nyvang og golfbanen, hvor vi fik et slag golf.
I begyndelsen af skoleåret havde vi en
herlig tur til Sommerland Sjælland,
der var for alle de unge på STU.
Hver tirsdag har vi oplevelsesfag. Vi
har været i Faxe Kalkbrud, Roskilde
Domkirke, Vikingemusset Trelleborg,
Sorø Sø, Antvorskov Ruin, Stevns
Klint, etc.

Ny afdelingsleder
på Søholt

Topkarakter til
Golfstrømmen

Line Giese er ny afdelingsleder
på Søholt. Line kommer fra en
lederstilling på et socialpædagogisk
opholdssted i Roskilde, hvor hun
har været leder i fire år. Line er
uddannet pædagog og har 17 års
erfaring med målgruppen.

Golfstrømmen har haft tilsynsbesøg
fra Socialtilsyn Øst. Dette resulterede i topkarakterer.
Golfstrømmen har fået topkarakteren 5 i langt de fleste kriterier.
Vi har opnået en samlet bedømmelse på 4,96.

”Jeg glæder mig til at være med til
at udvikle Søholt og sikre trivslen”,
siger Line til Nyhedsbrevet.
På Søholt ønsker vi at udvide målgruppen, så vi kan tage børn ind fra
10-års-alderen. Den Interne Skole
har et meget velfungerende sko6

Tilsynsrapporten kan læses på www.
golfstroemmen.dk/tilsynsrapporter
letilbud i v-klassen for børn i den
aldersgruppe, og der er efterspørgsel
på pladser til den målgruppe.

Mathias’ Aften
i Botræningen

dende udfordring at lave middagen
til Mortens Aften. Mathias er i
praktik som kok på Fuglebjerg Kro.

10. november er det Mortens Aften.
Det fejrer vi i Botræningen med
andesteg som det sig hør og bør.

Han sluttede sin STU i sommer og
er nu i virksomhedspraktik for at
erhverve flere kompetencer indenfor
kokkefaget.

På Ting Jellinge blev det samtidig
til Mathias’ Aften. Det skyldes, at
kokken denne aften var Mathias.
På billedet ses Mathias i gang med
at tilberede anden.

Mathias er i det daglige god til at
give en hånd med i køkkenet, selv
om det ikke er hans egen maddag.

Mathias tænkte, at det var en spæn-

Halloween i
botræningen
I botræningen gør vi meget ud af at
fejre alle årstidens fester. Halloween
er ingen undtagelse og derfor samlede vi de unge fra Jættehøjvej, Ting
Jellinge og Toften til en fælles fest.
De unge i botræningen fik en fælles
opgave med at arrangere Halloween. De planlagde en udendørs
fest i haven på Toften fredag d. 31.
oktober. (Corona-situationen gjorde
det vanskelligt at holde en indendørs fest.)
Heldigvis var vejret godt, der var

lunt og tørt. I haven havde vi bål
og lavede mad på grillen. Haven
var pyntet med græskar, edderkoppespind og alverdens uhygge. Alle
var klædt ud som de skrækkeligste
monstre. Ved midnatstid rørte det

sig pludselig i krattet. Det var en
kæmpe edderkop, der havde gemt
sig og kiggede frem. (Lidt skal de
voksne jo lave). Dagen efter organiserede de unge selv oprydning.

Herlig tur til
Knuthenborg
Der sker altid noget spændende i
Botræningen. Billederne er fra vores
sommertur til Knuthenborg Park og
Safari.
I hverdagen har vi fokus på at lære
at klare os selv som voksne og passe
vores uddannelser.
Livet i botræningen er samtidig
fuldt af store fælles oplevelser, aktiviteter og hygge. Derfor er der stor
trivsel i botræningen.
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Benjamin har fået
job som havemand i
Veteranhaven

Allerede mens Benjamin gik på STU,
havde han ansvaret for at slå græs
med havetraktoren på Jættehøjvej og
på flere af skolecentrets øvrige grønne
arealer.

Benjamin har fået arbejde som havemand i Veteranhaven i Slots Bjergby,
hvor han forinden var i virksomhedspraktik igennem en længere periode.

Da Benjamin færdiggjorde sin STU
var han endnu ikke parat til uddannelse eller job, men det blev han ved
en ihærdig indsats. Efterfølgende har
han taget truck-certifikat, ligesom
han er ved at erhverve sig kørekort.

Benjamin gik på STU på Magleby
Skolecenter fra 2014 til 2017. Han
flyttede ind i botræningen på Jættehøjvej 1. juli 2015 og nåede at fejre
fem års jubilæum før han i september 2020 flyttede i egen lejlighed i
Slagelse.

I dag har Benjamin job og bor i egen
lejlighed. Kæmpe tillykke til Benjamin med det imponerende resultat!
På billedet ses Benjamin på en studierejse til Bornholm.

En botræning i
topklasse
Botræningen Magleby er et botilbud
i topklasse. Det tør vi godt sige, for
vi fik den samlede karakter 4,9, da
Socialtilsyn Øst var på tilsynsbesøg i
maj 2020.
4,9 er nærmest det tætteste, man
kan komme på 5, der er den højeste
karakter på skalaen.

Vi gør dét der skal til
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