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V-KLASSEN ER
VERDENS BEDSTE
KLASSE
I V-klassen på Magleby Skolecenter går vores
yngste børn. V-klassen har sit helt eget hus,
som oprindelig er opført som lærerbolig til
Magleby Skole.
Huset har en stor, dejlig have. Når man kommer
ind i V-klassen føles det som at komme ind i et
hjem. Børnene er trygge og føler sig hjemme.
Der er ingen tvivl om, at V-klassen er verdens
bedste klasse.
Børnene i V-klassen elsker at lære ude. Derfor
foregår der masser af læringsaktiviteter ude i
haven. Vi har netop sået grøntsagsfrø i vores
plantekasser og vi holder af at lave mad på bål.
Og så er vi i øvrigt uofficielle verdensmestre i
sammenhold og i at passe godt på hinanden.
Hvis der skulle findes en anden klasse på hele
jordkloden, som vil udfordre os på det, kan I
bare komme an!
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STARTER PÅ
UDDANNELSE SOM
KOSMETIKER
Efter 2½ år på Den Interne Skole er Neela nu klar til
sin ungdomsuddannelse. Neela starter på uddannelsen til eux-kosmetiker på skolen Next, der ligger
i København. Det er en uddannelse, der kombinerer
sundhed, skønhed, kosmetik, fitness og business.
-Jeg glæder mig enormt til at komme i gang. Jeg har
faktisk slet ikke lyst til at holde sommerferie, siger
Neela, der ser frem til at bruge de næste to år på
uddannelsen. – Min drøm er en dag at få min egen
make-up serie, så jeg vil gerne have arbejde som
make-up artist, når jeg er færdig med uddannelsen.
Jeg går meget op i, hvad man putter i de forskellige
produkter. Jeg har været med til at lave læbepomade
og håndsæbe i kemiundervisningen. Som make-up
artist skal man kende alle de ting, der er i produkterne
og vide en masse om sundhed og hudpleje, fortæller
Neela.

FLOTTE
PRÆSTATIONER VED
FOLKESKOLENS
PRØVER

EN HELT SÆRLIG
OPLEVELSE
Daniel går på Den Interne Skole. En dag fik han en
meget special gave. Motocross-køreren Thomas
Kongshøj inviterede Daniel med ud og køre motocross. Kongshøj er 10 gange danmarksmester i motocross disciplinen ENDURO.

Med flid og stor koncentration i den sidste tid
før Folkeskolens Prøver har en række af eleverne i Den Interne Skole gennemført FP 9 i maj
og juni 2019 med meget flotte resultater.
Melina har været til prøve i mundtlig og skriftlig
dansk, i mundtlig og skriftlig matematik og i
mundtlig engelsk.
Jeppe har været til prøve i mundtlig og skriftlig
dansk og i mundtlig engelsk, mens Emmely
har været til prøve i mundtlig og skriftlig dansk
samt i skriftlig og mundtlig matematik.
Endelig har Anastasia, Lærke og Nicolas gennemført prøverne i mundtlig og skriftlig dansk,
også med meget flotte resultater.
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HERLIGT STU-TRÆF
I MAGLEBY
Torsdag den 27. maj havde vi STU-træf på
Magleby Skolecenter. Vi fik besøg af STU’ere og
deres lærere fra andre STU-tilbud.
Vi tilbragte nogle hyggelige timer i hinandens selskab. Vi fik gummibåden i vandet ved Stigsnæs
og nød nogle lækre stunder på vandet.
På sportspladsen havde vi fodboldturnering og
volleyturnering, rundbold, frisbee og forskellige
konkurrencer og lege.

NI STU’ERE TIL AVU-PRØVER
På Magleby Skolecenter tager vores studerende på STU skolefagene som Almen Voksenuddannelse
(AVU). I et samarbejde med VUC Slagelse udbyder vi undervisning og prøveaflæggelse her på skolen.
I maj / juni 2019 har vi ni STU’ere til prøve. Maja, Freja og Julie gik til prøver i skriftlig og mundtlig dansk.
Tobias, Alexander og Emma gik til prøve i skriftlig og mundtlig engelsk. Tobias, Mathias og Jacob gik til
prøve i matematik. Claus gik til prøve i historie.
At gå til prøve er en stressende situation. Derfor gør vi meget ud af at skabe afslappede og trygge rammer for prøverne. Forberedelserne til prøverne er planlagt i et tæt samarbejde med de unge. I dansk har
vi efter de unges ønske holdt flere for-sjov-prøver både skriftligt og mundtligt, hvor vi har øvet os i at gå
til prøve. På den måde er intet ukendt og overraskende på selve prøvedagen.
Prøverne er gået godt, og det er lykkedes vores unge at overvinde deres nervøsitet. For mange har det
4 været en imponerende præstation. Tillykke til dem alle!

LUCAS OG MARTIN ER BRANDKADETTER I
NÆSTVED UNGDOMSBRANDKORPS
Lucas og Martin bor på Opholdsstedet Golfstrømmen. De er netop blevet optaget som brandkadetter i
Næstved Ungdomsbrandkorps.
Ungdomsbrandkorpset samles til undervisning hver torsdag. Som medlem af ungdomsbrandkorpset,
lærer man blandt andet om brandmandens arbejde, herunder udlægning af slanger, slukning af mindre
brande, førstehjælp og redningsarbejdet.
Når man er færdiguddannet som brandkadet, kan man blive optaget i det frivillige brandkorps.
På billedet ses Lucas sammen med Christian Dannebrog, som er leder af Golfstrømmen og deltidsbrandmand.

MED GOLFSTRØMMEN
PÅ FISKETUR
De unge på Golfstrømmen er vilde med at tage på
fisketur. Vi bringer et par lystfiskerfotos.
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EMMA HAR FÅET
ELEVPLADS I BILKA
Emma er ved at være færdig med sin STU på
Magleby Skolecenter. 1. juli skal hun begynde på et
nyt kapitel i sit liv. Hun har fået en læreplads i Bilka
Næstved.
Emma har fået en EGU, der er en to-årig elevplads.
Emma skal være i tekstilafdelingen. Hun har været
i praktik i Bilka Næstved to dage om ugen i det sidste halve år af sin STU. På den måde har hun bevist
sit værd overfor sin kommende arbejdsgiver.
I begyndelsen var praktikken en mulighed for at afprøve en interesse for en bestemt branche. Emma
klarede sine arbejdsopgaver fint og hun trivedes i
sin praktik.
Derfor kvitterede Bilka med en læreplads. Godt
gået, Emma, og held og lykke i fremtiden!

JOB SOM ENTREPRENØR
Mik har fået arbejde! Efter tre års STU på Magleby
skolecenter har han fået sig en plads på arbejdsmarkedet.
Mik har fået arbejde som entreprenør hos Munck. Han graver kabler ned til internettet. Mik har
været i praktik hos Munck tidligere i sin STU. Da han bestod køreprøven i maj, åbnede det døren for
et job. På bagsiden kan du se et billede af Mik, da han fik kørekort.

FØDSELSDAG I
BOTRÆNINGEN
18 år. Det er en stor og vigtig fødselsdag. Den 10. juni
blev det Nicklas Calums tur til at fejre 18 års
fødselsdag. Det blev selvfølgelig fejret på behørig vis i
botrøningen på Jættehøjvej, hvor Nicklas bor.

MIDT OM NATTEN
Det er tid for teater. Dramaholdet er fuld i gang med
at opsætte musicalen Midt om Natten. Eleverne er
vilde med den klassiske og velkendte historie og ikke
mindst musikken af Kim Larsen.
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Midt om Natten deltager i Teaterstævnet fredag den
21. juni i Juelsminde. Her spiller vi vores musical for
vores venskabsskoler, og de spiller deres stykker for
os.

FESTLIG ÅBNING AF DET NYE SØHOLT
Onsdag den 15. maj var dagen, hvor det nye Søholt fik sin officielle åbning. Masser af glade gæster
mødte op og var med til at skabe en fantastisk stemning.
Leder af Opholdsstedet Søholt Ingolf Ingemann Damm bød velkommen. Han takkede STU Håndværk,
der har stået for byggeprojektet.
Vi har valgt at bygge selv, fordi der er masser af god læring i det. De unge på STU og nogle af eleverne
på Den Interne Skole har haft en unik mulighed for at deltage i et byggeri, hvor et hus er blevet opført helt
fra grunden, sagde Ingolf. Daglig Leder af Søholt Mikkel Visby fortsatte i sammen spor:
– Det er en særlig glæde, at vi nu kan flytte ind i et hus, vi selv har været med til at bygge. Vi har valgt, at
alle værelserne skal være forskellige, fordi de unge er forskellige. Her er noget for enhver smag.
Direktør Michael Graatang fra LOS, Lands Organisationen for Social tilbud, klippede den røde snor. Michael Graatang havde en særlig indflyttergave med. Det var et oliventræ.
-Oliventræet er et symbol på sejr. Vi ønsker de unge, der bor på Søholt, mange sejre, sagde Michael Graatang.
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CASPER, CECILIE OG MIK HAR FÅET
KØREKORT
Det er godt gang i Magleby køreskole. Senest har Casper, Cecilie og Mik tager kørekort som en del af deres STU. Tillykke til dem alle tre!

