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HYGGELIG STUDIEREJSE
TIL SLOVENIEN
I perioden 2. - 9. oktober tog Den Interne Skole
på studierejse til Slovenien. På rejsen deltog 25
elever og 10 lærere. Vi kørte derned i vores egne
minibusser og boede i Prodnic.
Vi oplevede et dejligt land, der er meget
forskelligt fra Danmark. Vi fik mulighed for
store oplevelser i naturen som rapelling, rafting
og Go High, hvilket er discipliner, vores unge
er vilde med. Der blev også tid til et besøg i en
kulmine, hvor vi fik et indblik i arbejdsforholdene
i en kulmine i gamle dage. Vi besøgte også en
imponerende drypstenshule, hvilket var en
storslået oplevelse.
Om aftenen var der god tid til at hygge på
værelserne. ”Det var dejligt at bo sammen med
sine klassekammerater i en hel uge” siger Claus,
der er elev i Z-klassen. På rejsen fik eleverne
mulighed for at lære hinanden at kende på en
anden måde end til daglig på skolen. Der blev
knyttet mange venskaber og opbygget et godt
sammenhold i elevflokken.

FØLG DEN INTERNE SKOLE PÅ FACEBOOK:
www.facebook.com/dismagleby

DELER
OPLEVELSERNE
MED ANDRE
Efter studierejsen har flere af eleverne været ude
og holde foredrag. Maria og Sebastian har været
på Julemærkehjemmet i Skælskør, hvor børnene
fik del i oplevelserne fra et fremmed land. Melina
og Neela var på besøg på Plejehjemmet Blomstergården, hvor de gamle var meget nysgerrige
i forhold til at høre, hvordan eleverne havde haft
det socialt på rejsen.
For alle eleverne var det en særlig situation at
skulle stå foran mange mennesker og fortælle.
”Det var en grænseoverskridende oplevelse, for
jeg bliver meget nervøs, men jeg oplevede, at
det gik godt, og at jeg godt kunne klare sådan en
situation”, siger Maria.

BESØG PÅ
ANTVORSKOV
KASERNE

Onsdag den 20. september besøgte Den Interne
Skole Antvorskov Kaserne i Slagelse. Vi blev
modtaget af to uniformsklædte befalingsmænd,
som gav os et levende indtryk af
kommandoformen på en kaserne. Deres autoritet
imponerede mange af vores unge.
Vi fik lov til at prøve deres forhindringsbane.
Den er en stor fysisk udfordring og det er guf for
mange af de unge som konkurrerede om, hvem
der kunne gennemføre den hurtigst. Bagefter fik
vi lov til at se deres materiel, og vi fik en tur i en
rigtig kampvogn.

Fra den 23. - 30. september tog STU på
studierejse til det sydlige Polen. På rejsen
deltog 28 studerende og 15 lærere. Vi
kørte derned i vores egne minibusser og
boede i Krakow i otte dage. Rejsen gav
masser af oplevelser og mulighed for
studier.
Vi besøgte Oskar Schindlers fabrik, der
netop er blevet indrettet til et museum.
Under Anden Verdenskrig lod Oskar
Schindler jøderne arbejde på sin fabrik.
På den måde reddede han 1.300 jøder
fra at komme i Koncentrationslejr.
Før rejsen havde vi tema i historie
og samfundsfag om Nazismen. Vi så
filmen Schindlers Liste, der handler om
Schindlers dåd.

På studierejsen så vi også en tidligere
saltmine, der lå 800 meter under jorden. Vi
fik også mulighed for at opleve Krakow med
historisk centrum og shopping-muligheder,
og vi fik en flot naturoplevelse på en sejltur på
Dunajec-floden, som ligger på grænsen mellem
Polen og Slovakiet.

I Polen fik vi lejlighed til at besøge
Koncentrationslejren Auschwitz, hvilket var en
skræmmende oplevelse. ”Jeg har slet ikke ord, der
kan beskrive det, vi så”, siger Jacob, der er startet
på STU efter sommerferien. Jacob er glad for, at vi
besøgte museer og fik meget ny viden med hjem.
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I efteråret 2017 har STU Håndværk travlt
med et stort anlægsprojekt. Søholt får lagt
nye fliser rundt om de to bygninger, der udgør
opholdsstedet. Der er masser af god læring i
arbejdet med at lægge fliser. Især muligheden
for at køre med maskiner som minigraver og
motorbør, interesserer de unge meget.

FØLG STU PÅ FACEBOOK:
www.facebook.com/stumagleby

FRA SYRIEN
TIL MAGLEBY

Mohamad er 13 år. Han er ny elev på Magleby
Skolecenter. Mohamad er flygtet fra borgerkrigen
i Syrien for to år siden sammen med sin mor, sin
søster og sine tre brødre. Mohamad er faldet
godt til i Danmark. Det overraskede ham, at
mange børn i Danmark har kæledyr. I Syrien bor
kæledyrene ikke inde i husene sammen med
familien. Mohamad er glad for at gå på Magleby
Skolecenter, fordi lærerne er søde. Mohamads
kontaktlærer hedder Mahmoud Hassan Ahmad.
Han er også flygtet fra Syrien sammen med sin
familie. Mahmoud har fået en Integrations Grund
Uddannelse (IGU) på Magleby skolecenter. Det
er en to-årig lærlingeansættelse, der indeholder
100 dages kurser. Mahmoud er uddannet lærer
i arabisk fra Syrien. På Magleby Skolecenter
får han således mulighed for at bruge sine
kompetencer.

GODT GANG
I MAJSES
KØKKEN

Mohamad går i V-klassen. På billedet ses fra
venstre Lucas, Mohamed, lærer Mahmoud
Hassan Ahmad og Adrian i en pause fra
undervisningen.
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Madlavning er et populært fag på STU. Derfor
er der altid travlhed i skolens køkken, hvor
Majse regerer. Hun underviser de unge på STU i
madlavning. Majse underviser et lille hold på tre
studerende ad gangen. Så er der tid og ro til at
lære færdighederne i køkkenet.
Af STU-loven, der trådte i kraft i 2007, fremgår
det, at en STU indeholder bo-undervisning, der
har det formål, at de unge lærer at klare sig selv
som voksne. På Magleby Skolecenter lægger vi
vægt på at lære praktiske færdigheder. De fleste
unge, synes at det er dejligt, at skabe noget med
deres hænder.
På billedet er det Rasmus (i midten) der er i gang
med salaten, til højre for ham står Majse Jensen,
der er STU lærer i madlavning. Til venstre er det
Casper og STU-lærer Heidi Hansen.
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Nicole går på STU på Magleby Skolecenter.
Som en del af sin STU er hun hver tirsdag i
virksomhedspraktik som staldassistent hos
Ellegaard Göttingen Minipigs i Dalmose. Nicole
er glad for dyr og har en drøm om at få et
arbejde med dyr. Ellegaard Göttingen Minipigs
avler smågrise til biomedicinsk forskning.
Derfor er det en vigtig del af Nicoles arbejde
at gøre smågrisene håndvante. Nicoles øvrige
arbejdsopgaver er almindeligt staldarbejde.
Nicole synes, at det er hyggeligt at få en lille
grissebasse op i favnen.
Hos Ellegaard Göttingen Minipigs er de glade for
Nicole, fordi hun er god til arbejdet med at gøre
smågrisene håndvante. Faktisk er de så glade
for Nicole, at de gav hende et lønnet sommerjob
nogle dage i hendes sommerferie.
Virksomhedspraktikken hos Ellegaard Göttingen
Minipigs, er en vigtig del af Nicoles STU. Nicole
får jobtræning, og hun skaber kontakter på
arbejdsmarkedet. Begge dele er essentielt, når
man en dag skal ud og finde sig en læreplads.

EFTERÅRSKONCERT
DEN 14. NOVEMBER
På Magleby Skolecenter har vi travlt med at
forberede efterårskoncerten, som vil finde sted
den 14. november. Koncerten afholdes sammen
med vores venskabsskoler Lindersvold, Boserup,
Skydebanegaard og Hellebæk.
Eleverne og de studerende er i fuld gang med at
skrive digte, øve musik og lave udsmykning til
koncerten. Danseholdet er gået i skarp træning.
Udover selv at give et nummer, går der rygter
om, at de forbereder en dans, som publikum skal
deltage i. På billedet ses danseholdet: Melina,
Neela, Maria, Julie, Michelle og lærer Tasja Isager
Adolph.

Vinterkoncert

28. januar 2018
Det kgl. danske
Musikkonservatoriums Koncertsal
Rosenørns allé 22, 1970 Frederiskberg C
kl. 13.00 - 18.30

2018

En dejlig eftermiddag med smuk musik,
flot dans og spændende slagtøjsinstrumenter!
Program:
• Korsang med Stettin Kammerkor og
Vinterkoncertkoret
• Ballet med Balletskolen Holstebro
• Beethovens 7. symfoni med Zielona Góra
Symfoniorkester og Czeslaw Grabowski
• Uddrag af Carmina Burana,
• Wieniawski: Fantasi for violin og orkester over
melodier fra Gounods opera “Faust”,
• “Thank You For The Music”,
• “Climb Ev’ry Mountain og
“You’ll Never Walk Alone”
• Pleïaderne af Iannis Xenakis med Percurama
slagtøjsensemble og prof. Gert Mortensen

Kære familie, venner og
samarbejdspartnere. Sæt kryds i
kalenderen allerede nu!
Send os en mail,
hvis I allerede nu ved, at I
kommer på:
thomas@magleby.dk
Mange hilsener
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