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BESØG I
YDERZONEN

Onsdag den 17. januar tog eleverne fra
Intern Skole på besøg i yderzonen. Yderzonen
ligger i Næstved og er affaldsselskabets
miljøformidlingsprojekt for skoleelever. Vi fik
mulighed for at se et stort moderne affaldsanlæg
og vi lærte en masse om affald, genbrug og
genanvendelse.
Affald hober sig ikke op på lossepladsen ligesom
i gamle dage. Noget kan genanvendes, mens
bioaffaldet laves til gødning. En del af restaffaldet
bliver brændt ved meget høj temperatur, så røgen
forurener mindst muligt.
På den måde bliver affaldet til varme.
Som en del af vores tema om
affald har vi været ude og
samle skrald. Se bare hvor
meget vi har samlet!
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PRAKTIK I
VÆRKSTEDET
Benjamin går i Y-klassen. Mandag, tirsdag,
onsdag og fredag er almindelige skoledage
i klassen. Torsdag er en særlig dag. Her er
Benjamin i praktik på værkstedet Byens Auto.
I dag er Benjamin i gang med en et-cylinderet
motor fra en havetraktor. Benjamin skiller den
ad og finder krumtappen og ventilerne og de
andre spændende ting, der gemmer sig nede i
sådan en motor. Benjamin kan bedre lide at bruge
hænderne, når han skal lave noget.
Han har nemmere ved at lære med sine hænder.
Benjamin synes også, at det er hyggeligt at være
på værkstedet sammen med mekanikerne.
Derfor er torsdag ugens bedste dag. Når han
er færdig med skolen, har han allerede lært
meget på Byens Auto, han kan bruge i sin videre
uddannelse.

PÅ BESØG I
FOLKETINGET
Torsdag den 9. november besøgte
samfundsfagsholdet Christiansborg. Medlem af
Folketinget Jacob Mark (SF) tog imod os og gav os
en rundvisning og en fortælling i øjenhøjde.

PRAKTIK
I LAGER &
LOGISTIK

Hvis du køber en vare på nettet, er det muligvis
Michelle, der finder varen på lageret, pakker den
og sender den til dig. Michelle går på STU på
Magleby Skolecenter. Tre dage om ugen er hun i
virksomhedspraktik hos Din Distributions Partner
(D.D.P), som ligger i Skælskør.
”Jeg startede i begyndelsen af november og jeg
er rigtig glad for at være her”, siger Michelle, der
oplever, at de ansatte har taget godt imod hende.
D.D.P er en lille virksomhed med kun fem ansatte,
og det passer Michelle perfekt.
-Michelle er til stor hjælp. Når hun møder
ind om morgenen, påbegynder hun selv sine
arbejdsopgaver, fortæller den daglige leder.

Jannik har fra slutningen af november til start
februar, været i praktik som lastbilchauffør, hos
virksomheden PP Jensen i Ringsted.
Sammen med chaufføren Lasse, har Jannik kørt
ud med hvidevarer til erhvervskunder i hele
vestsjælland.
Jannik fortæller selv, at det har været super fedt
at køre sammen med Lasse og har været meget
lærerigt for ham.
Praktikken har været afklarende for Jannik som
planlægger en uddannelse som fragtmand.

PRAKTIK GAV
LÆREPLADS
Rasmus er en glad ung mand. Han har netop
fået tilbudt læreplads, når hans STU er færdig til
sommer.
Fire ugers virksomhedspraktik var det, der skulle
til, for at overbevise hans fremtidige arbejdsgiver
om hans kvalifikationer. Rasmus starter EGU
som savværksmedarbejder på Hvalsø Savværk.
Tillykke til Rasmus!

Alberthe, Jonas og
Melanie har fået
kørekort
Der er fuld gang i Maglebys køreskole, og i løbet
af efteråret 2017 har Alberthe, Jonas og Melanie
erhvervet det eftertragtede førerbevis. Kørekortet
er ofte udslagsgivende, når man skal ud og finde
arbejde efter endt STU.
Stort tillykke til Alberthe, Jonas og Melanie!

Lucas har fået
knallertkørekort
På Golfstrømmen har de unge mulighed for at
tage knallertkørekort. Det har Lucas og Benjamin
benyttet sig af. På billedet ses Lucas med sit
nyerhvervede knallertkørekort.
Benjamin er stadig i gang.
Når de unge har fået kortet,
har de mulighed for at køre på
Golfstrømmens knallert - en
PGO HOT 50.
Tillykke til Lucas!

Vinterkoncert
2018
Søndag den 28. januar inviterede Magleby Skolecenter elever, studerende, forældre og
samarbejdspartnere til vinterkoncert i Musikkonservatoriets Koncertsal i København. På scenen
kunne vi bl.a. opleve Maria, Jacob og Jeanette, der går på Magleby Skolecenter. De sang med i
Vinterkoncertkoret og optrådte med numrene ”Thank You for The Music” af Abba og den udødelige
klassiker ”You’ll Never Walk Alone”.
Ved koncerten medvirkede bl.a. symfoniorkestret fra Zielona Gora dirigeret af Czeslaw Grabowski,
Stettin Kammerkor ved Barbera Halec og unge balletdansere fra Holstebro Balletakademi. Vi
fik en ganske særlig oplevelse, da slagtøjsensemblet Percurama, der består af studerende på
Musikkonservatoriet, opførte avantgarde-musik på hjemmebyggede instrumenter af metalrør. De
opførte ”Pleiaderne” af Iannis Xenakis.
For Maria, Jacob og Jeanette var det en stor oplevelse at lave en stor koncert sammen med
professionelle musikere og synge på en stor scene i en flot koncertsal. Ved vinterkoncerten skaber
musikere af vidt forskellig baggrund og på helt forskelligt niveau en stor koncert i fællesskab.

Jacob og Jeanette deltog på øve-weekend
sammen de øvrige medlemmer af
vinterkoncertkoret den 13.-14. januar.
På øve-weekenden havde vi god tid til at lære
numrene og vi praktiserede den svære, men
dejlige disciplin: At synge i kor! På billedet ses
bl.a. Jeanette, Jacob og musiklærer Marlene
Damm Rasmussen.

Forberedelserne til vinterkoncerten gav travlhed
til de studerende, der har kreativ. På billedet ses
Emma og lærer Gry Brus Madsen, der arbejder
med udsmykningen til foyeren i koncertsalen.
Stjernebillederne henviser til musikken af Iannis
Xenakis.

Intranet MOTORSHOW
P Å

M A G L E B Y

Den Interne Skole har fået intranet.
Kommunikation og samarbejde med
forældrene kører nu også via intranet
ligesom på de andre grundskoler.

YOGA
TRÆNING
Spændinger i nakke og skuldre er kendte
følger af for mange timers arbejde ved
computerskærmene. Derfor er STU nu
begyndt at finde yogamåtterne frem og lave
gymnastikøvelser i klassen. ”Man kan tydeligt
mærke det i kroppen, siger Julie, der går på STU
Team 2. Julie er overrasket over, hvor stor en
effekt yogaøvelser har.
- Yoga hjælper også mod både stress, angst og
depression, fordi spændinger i kroppen har stor
sammenhæng med vores psykiske velbefindende,
siger STU-lærer Sinne Gøgsig, der guider de
studerende gennem øvelserne. Sinne er i øvrigt
uddannet Professionsbachelor i Ernæring og
Sundhed med speciale i fysisk aktivitet. På
billedet ses Lærer Sinne Gøgsig, Michelle og
Jannik.

I HERNING

Biler og motorcykler er noget, der interesserer
de unge i botræningen. Derfor kiggede vi forbi
Motorshow i Herning fredag den 2. februar, hvor
vi så nærmere på herlighederne. På billeder ses
Nikolaj i sit helt rette element. Nikolaj er i øvrigt
startet på køreskolen og havde sin første tur på
manøvrebanen dagen før.

På vej til

NORGE

Nedtællingen til årets skirejse er begyndt.
Traditionen tro rejser vi i uge 10. Vi skal bo på
højfjeldet i nærheden af Lillehammer på Hornsjø
Højfjeldshotel. Skirejsen er årets højdepunkt for
mange af vores elever.

SØHOLT &
GOLFSTRØMMEN
PÅ NYTÅRSREJSE
Traditionen tro var de unge på Søholt og
Golfstrømmen på skirejse til Norge i nytåret.
Vi havde en fantastisk oplevelse på pisterne
og fik fejret nytåret med manér!

