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AFGANGS-ELEVERNE GAV
DEN FULD GAS TIL
FOLKESKOLENS PRØVER
At gå til prøve er noget de fleste synes er udfordrende
og stressende. Dette gælder også for eleverne på Den
Interne Skole.
Derfor er der fokus på at skabe et godt sammenhold
og en god opbakning omkring prøverne.
Mirkan går i 9.Y. Til den mundtlige prøve i dansk havde
han valgt at arbejde med artikler i medierne om Nadia
Nadim.
"Nadia Nadim var flygtning og blev professionel
fodboldspiller for Paris Saint German", siger Mirkan til
Nyhedsbrevet.
Derfor er hun et forbillede for flere af de unge på Den
Interne Skole. Nadim er på det seneste blevet
kritiseret, fordi hun har valgt at være
fodboldambassadør for VM, der afholdes i Qatar.
Mirkan har således valgt et aktuelt emne med god
mulighed for at lave en nuanceret fremstilling.
Behøver vi at fortælle, at eleverne lærer rigtig meget af
at gå til prøve?

Ǣħŷĵr®rǢǻƻ^rŗ
ÝŗǻrǊŗrǢħŷĵr
ǻŸǋǣ_¶_sŘˤʳŎĠɚǋ_sǋǣĨŸĶs¯sǣǼƼ^sŘ
ÝŘǼsǋŘsǢĨŸĶsʳ®sǣǼsŘǣǼǋǼs_sĨĶŸĨĨsŘˠ˧ʳ˟˟ʰ
ÌɚŸǋɚÞ¯ÞĨƼÞʊʊʳËsǋs¯Ǽsǋɚǋ_sǋ_ÞǣOŸÞ
¶ɴŎŘǣǼÞĨǣĶsŘʳ^ğKyedĨŸŎŸ¶ǣƼÞĶĶs_sʳəÞ
¯ÞĨŸ¶ǣǣsǋɚsǋsǼĨȖĶƪǋǼs_ǋÞŘĨǣʳ
Undervejs dansede vi også stoledans og
fællesdans, som alle deltog i.
^sǼsǋ¯ƪǋǣǼs¶Ř¶ʰɚÞholder skolefest. Festen
var et forslag fra elevrådet, der syntes, at vi
skulle have en skolefest. Den blev en kæmpe
succes, hvor vi alle morede os.
Faktisk oplever vi, at elevrådet kommer med
rigtig gode forslag til nye tiltag på skolen.
Elevrådet forstår at bruge deres indflydelse til
at blive aktive medspillere i udviklingen af
skolen.
På billedet ses Nahtalie i sit party-outfit.
Billedet er ikke uskarpt. Det ser blot sløret ud,
fordi der var røg i salen fra røgmaskinen.
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GODT GANG I DYRE-AKTIVERINGEN PÅ FLØJGÅRDEN

Grise er intelligente dyr. På billedet oven over viser Patrick, hvordan han
kan få grisen til at sætte sig, ligesom en hund.
Grisene på Fløjgården er rolige og venlige. De opfører sig næsten som
kæledyr. Det er fordi, der er blevet arbejdet med dem, så de er vant til
mennesker.
"Selvom man arbejder med grisen, vil den stadig bevare halvdelen af sit
dyreinstinkt. Den er ikke som hunden, som du jo kan have boende i
sofaen. Grisen har en god hukommelse. Hvis du har råbt ad den en gang,
undgår den dig hver gang du nærmer dig", siger lærer og dyreterapeut
Anja Nielsen til Nyhedsbrevet.
På Fløjgården udfører vi miljøtræning med dyrene. På billedet til højre er
det Mathias, der er ved at aktivere grisene. Han har boret huller i en
gammel kabeltromle og bygget den om til et aktivitetshjul.
Her hælder han foder ned i hjulet. Bagefter vælter han det om på siden.
Grisene skal selv op på hjulet og dreje det rundt for at få maden til at
falde ud af hullerne. På den måde bliver grisene motioneret og stimuleret.
På billedet nederst er Julie ved at træne en af kaninerne. Hun har taget en
godbid og prøver at få den til at danne en relation til hende selv. Sådan
bliver kaninerne vant til mennesker.
Det er dejligt at passe dyr. Hvis du er god og omsorgsfuld overfor dyrene
bliver de trofaste og venlige overfor dig. De bliver din bedste ven.
Den omsorg og trofasthed i relationen mellem dyr og mennesker betyder
noget for mennesker. Den har terapeutisk effekt for børn og unge, der er
følelsesmæssigt skadet.
Samtidig er børnene og de unge med til at tage ansvar overfor et levende
væsen. Det er et stort ansvar at have, og det får eleverne til at vokse. Det
er med til at styrke selvværdet hos de unge.
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10 UNGE PÅ STU TIL AVU-PRØVER I
DANSK, MATEMATIK OG ENGELSK
AVU-fagene er populære på STU Magleby. Ikke færre end 10 unge har
været til prøver i maj/juni.
De unge har taget prøver i dansk, matematik og engelsk på enkeltfag.
I dansk og engelsk er der både skriftlige og mundtlige prøver.
I matematik er prøven både skriftlig og mundtlig, idet man først skal løse
nogle opgaver og derefter til en mundtlig eksamination.
STU Magleby har en samarbejdsaftale med VUC Klar i Slagelse. Det
betyder, at både undervisningen og prøverne kan foregå på Magleby
Skolecenter i de unges kendte omgivelser.
Det gør det lettere for de unge at bestå AVU-prøverne, som er
adgangsgivende til erhvervsuddannelserne.

AVU PÅ STU
AVU betyder Almen Voksenuddannelse.
AVU niveau G svarer til ca. 9. klasse og
niveau D svarer til 10. klasse udvidet.
AVU udbydes på VUC.
Magleby Skolecenter har en
samarbejdsaftale med VUC Klar i Slagelse.
På STU Magleby kan man derfor tage
dansk, matematik, engelsk og
naturvidenskab på AVU.

TIL MUSIKFESTIVAL
I HOLBÆK
STU Magleby deltog på FeSTUval den 2.
juni på CSU i Holbæk.
Ved begivenheden medvirkede unge, der
går på STU på forskellige skoler i
lokalområdet.
På billedet ses Laura, Emil, Patricia og
Patrick, samt STU-lærerne Heidi og Joao,
der fyrer den af på scenen.

TRE NYE HESTE PÅ
FLØJGÅRDEN
Så er der kommet nye heste på Gården.
Det er Valdemar, Blue og Bølle, som
flyttede ind den 6. juni.
Alle tre heste er terapiheste, som har
været trænet i mange år.
Derfor er de velegnede til rideterapi og til
ridning.
På billedet er det lærer og dyreterapeut
Anja Buus Nielsen, der er gået en tur ind i
folden med en gulerod.
Velkommen i familien til Valdemar, Blue
og Bølle!

MAGLEBY ESPORT TIL GAMEBOX FESTIVAL 2022 I HERNING
Fredag den 22. april pakkede vi skolens esport-computere i
bagagerummet og satte kursen mod Herning.
Magleby Esport skulle nemlig deltage i årets største
gamerbegivenhed, Gamebox Festival, den 22.- 24. april.
Ni unge og fem lærere, der både kom fra Den Interne Skole
og STU, deltog på turen.
Lørdag var Expo dag, hvor der kom masser af gæster og var
fede events med kendisser, konkurrencer, sponsorer, etc.
Gamebox Festival er en turnering, hvor man spiller mod
hinanden, til man finder en vinder.
Samtidig er det en begivenhed, der samler og præsenterer
esporten i Danmark.
De unge fra Magleby Esport har haft en uforglemmelig
oplevelse.
Esport er rigtig populært blandt flere af de unge på Magleby
Skolecenter.
Hvem ved, måske bliver nogle af dem så gode, at de en dag
kan spille med i en turnering som Gamebox Festival.

TAK TIL SØRBY ESPORT
Magleby Esport
takker Sørby Esport
for invitationen til
at deltage i
Gamebox Festival.
Magleby Esport
modtog 15
fribilletter af Sørby
Esport til
begivenheden.
Sørby Esport er en stor og veldrevet
esportforening, som var medarrangører af
Gamebox Festival.
Sørby Esport har klublokaler ved Slagelse Stadion.
STU-lærer på STU Magleby, Michael Jantzen, der
er uddannet esport-træner, er foreningsleder i
Sørby Esport.
Michael brænder for esporten, og er aktiv i
udviklingen af esporten i Danmark. Det er Michael
med ryggen til på billedet til venstre.
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NY MÅLGRUPPE PÅ SØHOLT
Opholdsstedet Søholt er blevet godkendt til at modtage børn og unge i en ny
målgruppe. Søholt er nu godkendt til alderen 8 - 23 år.
Det nye er, at vi nu kan modtage børn fra otte års alderen, der af forskellige
årsager ikke kan bo hjemme hos deres forældre.
På Søholt tilbydes de et trygt og varmt hjem, hvor de kan tilbringe en god
barndom.
Børnene går i V-klassen på Den Interne Skole, hvor de modtager
specialundervisning og pædagogisk dagbehandling for børn i
indskolingsalderen. V-klassen holder til i deres eget hus, der er opført til
beboelse. Derfor er der altid en hjemlig sted i klassen.
"V-klassen har rigtig gode resultater. Det er et godt grundlag for at udvide
målgruppen på Søholt.
Kommunerne efterspørger tilbud af høj faglig kvalitet til børn fra 8 års alderen.
Den efterspørgsel kan vi nu imødekomme, siger afdelingsleder for Søholt Brian
Bendorff Geertsen til Nyhedsbrevet.
Søholt har allerede indskrevet første dreng i den nye målgruppe, og der er
flere på vej.
BOTRÆNINGEN FANDT VARMEN

I BOTRÆNINGEN ER VI BLEVET BI-AVLERE
Vi har fået bier. Det er botræningen i Ting Jellinge, der
har anskaffet to bistader med 18.000 bier i hver.
Vi har også fået udstyr, for eksempel dragter, som vi
tager på, når vi skal håndtere bierne.
Vi skal selv slynge vores honning og gøre alle de ting,
som biavlere gør.
"Vi har fået bier, fordi der er rigtig meget læring i at
være biavlere. Biernes funktion i naturen er meget
vigtig. Bierne er bestøvere og sørger for, at vi kan få
blomster, frugter og grøntsager. Vi lærer både i teori og
i praksis, siger Birgitte Raffing til Nyhedsbrevet.
Birgitte er afdelingsleder i botræningen i Ting Jellinge
og kan hermed også skrive titlen "Bidronning" på sit
CV. Det er Birgitte, der håndterer bierne på billedet til
højre.
De unge, der bor i botræningen i Ting Jellinge deltager
i opgaverne med biavl.
Det er planen, at eleverne på Magleby Skolecenter
kommer på besøg og lærer om bier og biavl.
Man kan lære mange spændende ting om naturen med
udgangspunkt i bierne.
Vidste du, for eksempel, at rå honning er meget sundt.
Det indeholder 18-22 aminosyrer, 27 mineraler og
5.000 enzymer.
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GOLFSTRØMMEN PÅ EKSKLUSIV KØBENHAVNERTUR
Corona-tiden har været hård for mange. Dette
gælder for eksempel børn, unge, voksne og
ældre, der bor i et botilbud. Det gælder også for
hotel- og restaurations-branchen.
Derfor vedtog Folketinget en Aftale om stimuli til
oplevelsesindustrien gennem civilsamfundet.
Borgere, der har følt sig særlig isoleret under
corona, har fået tilskud til oplevelser i Danmark.
Opholdsstedet Golfstrømmen modtog i
september 2021 et brev fra socialstyrelsen, der
vakte stor glæde.
De unge var ikke i tvivl om, at de ønskede sig en
fed Københavnertur.
Det blev til to fantastiske dage med overnatning
på Hotel Kong Frederik, en hel dag i Tivoli,
aftensmad på Restaurant Flammen og sightseeing på Amalienborg Slot, Langelinie, Den lille
Havfrue, Kastellet og Rundetårn.
Tilskuddet gav børnene en stor, ekstraordinær
og velfortjent oplevelse, som blev nydt i fulde
drag.

BOTRÆNINGEN PÅ
DEJLIG TUR TIL FYN
Botræningen Magleby modtog, ligesom
Opholdsstedet Golfstrømmen, et brev fra
Socialstyrelsen i september 2021.
Brevet vakte ligeså stor glæde her. Det blev
besluttet, at turen skulle gå til Fyn, fordi der er
mange nye ting at se og opleve.
På Fyn ligger Egeskov Slot, der er en smuk og
interessant oplevelse. Man spiser godt på Café
Jomfru Ringborg.
På billedet til venstre er det Rikke og pædagog
Joan Krøyer Buch, der har fundet et smukt
gammelt spejl.
I Odense besøgte vi H.C. Andersens hus og Odense
Zoo
Natten tilbragte vi på Hotel Ansgar i Odense.
Turen til Fyn blev både hyggelig, lærerig og
luxuriøs. Vi oplevede smukke ting og nød
hinandens selvskab.
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LYSTFISKERI ER POPULÆRT BLANDT DE UNGE PÅ
MAGLEBY SKOLECENTER

Vi gør dét der skal til
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