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Der sker meget i naturen om foråret. Derfor
har vi travlt med feltstudier i naturfag. Vores
aktivitetshus, som vi kalder AV-huset, er centrum
for alverdens aktiviteter og praktisk læring, som
ofte tager udgangspunkt i årstiden.
I begyndelsen af april tapper vi birkesaft. Før birken
springer ud, er træerne fulde af saft. Derfor hænger
der flasker på træerne, som saften løber ned i. ”Det
eneste, man skal gøre, er at skære en gren over og hænge
en flaske på. Så fyldes flasken på 24 timer”, forklarer lærer
John Svendsen. Sammen med Patrick er de ved at tømme
flaskerne over i en gryde. Saften koges ind til en nektar, og
smager næsten ligesom vand. Man kan smage en anelse sødme og
mærke en blødhed. Sødmen skyldes sukker. Træet forbereder
sig på at springe ud. Derfor samler det store mængder af vand,
som skal bruges til fotosyntesen. Sukkeret bruges ved træets
respiration. Kan du huske formlen for fotosyntesen? - og for
respiration? - Det kan eleverne på Den Interne Skole.
Det er nemlig lettere at forstå teorien, når man har set tingene ude i virkeligheden.

DEN INTERNE
SKOLE TAPPER
BIRKESAFT

PRAKTIK PÅ
HÅNDVÆRK
Daniel er 12 år gammel. Han går på Den Interne
Skole, og er kommet i praktik to dage om
ugen på Håndværk. Daniel er god til praktiske
og håndværksmæssige opgaver. Lærerne
på Håndværk er uddannede håndværkere,
og det passer Daniel fint at have et
beskæftigelsesmæssigt mål for øje allerede som
12-årig. Det giver motivation til at gå i gang med
skolefagene de andre dage.

MAGLEBY TIL
SJÆLLANDSMESTERSKABER
I FODBOLD

Torsdag den 22. marts deltog Magleby Skolecenter i Sjællands Mesterskaberne i fodbold for
heldagsskoler. Turneringen fandt traditionen tro sted i Fuglebjerg Hallen. Magleby deltog med tre hold
i tre forskellige aldersklasser. Alle tre hold formåede at komme i finalen, hvor vi desværre tabte alle tre
kampe. Der er dog stor glæde og stolthed over de tre flotte sølvmedaljer.

SUPERLIGATRÆNING
PÅ MAGLEBY
Mikkel Luimes Nielsen er ny lærer på Den Interne
Skole. Mikkel er tilknyttet Z-klassen og træner
for skolens foldboldhold. I Mikkel har vi fået en
rigtig kapacitet som foldboldtræner, idet han i et
år har været en del af truppen i F.C. Nordsjællands
superligahold. Mikkel var, da han var 15-18 år,
tilknyttet F.C. Midtjyllands fodboldakademi, hvor
han på tre år tog en H.F. i en særlig ramme, så han
kunne spille foldbold i al sin fritid.
Mikkel har endda 17 landskampe for
ungdomslandsholdet på sit C.V. Efter den
korte succes som superligaspiller, tog Mikkel
uddannelsen til pædagog. I øjeblikket spiller han
for Slagelses Danmarksseriehold og træner altså
samtidig F.C. Magleby.

Der er kommet godt gang i ridningen på STU.
Vi tager af sted hver torsdag formiddag, og det
vælger flere og flere af de unge at benytte sig
af. Ridningen foregår på Vemmelev Ridecenter,
som vi har en samarbejdsaftale med. De unge
låner en hest at ride på og de får undervisning af
ridecentrets instruktører. Igennem vinteren har vi
redet inde i ridehallen, men nu er det blevet tid til
at ride en tur ude. De unge nyder samværet med
hesten og er glade for muligheden for at lære at
ride.

RIDNING ER
POPULÆRT
PÅ STU

På billederne ses Casper, Nikolaj, Nicole og
Mickey, STU-lærer Margit Pedersen og ridelærere
fra Vemmelev Ridecenter.

URMAGER MED
SØLVMEDALJE
Lasse Riisberg, der afsluttede sin STU på Magleby
Skolecenter i 2014, er netop udlært urmager.
Lasse fik karakteren 12 i alle fire prøver, der
udgør svendeprøven på urmagerskolen. Lasse
blev samtidig hædret med sølvmedalje. Tillykke
til Lasse med svendeprøven - og det superflotte
resultat!

NYE
CYKLER
TIL
BOTRÆNINGEN

I Botræningen kan vi lide at tage på ture og være
fysisk aktive, og derfor har vi købt cykler. Vi tog
på shoppetur til København, hvor vi fandt nogle
rigtig gode cykler, der har været brugt til udlejning
og efterfølgende er nyistandsatte. Efter at være
blevet afprøvet og godkendt på Gothersgade, er
de nu på plads i husene på Jættehøjvej, Toften og
i Ting Jellinge. St. Bededag havde vi en dejlig tur
til Sludstrup, selvom vejret var koldt. På billedet
ses Mikkel som kvalitetsgodkender en af de nye
cykler.

NORGE 2018
Skirejsen til Norge i uge 10 er årets
højdepunkt for mange elever og
studerende på Magleby Skolecenter.
At suse ned af fjeldet på ski eller
snowboard er noget af det bedste, de
ved. Det er vigtigt at løfte stemningen
og få oplevelser sammen, hvor der
er glæde og humør - ikke mindst for
unge, der kan have det rigtig
svært. I år tog vi næsten
100 mennesker af sted
sammen i skolens egne
minibusser. Vi boede på
Hornsjø Højfjeldshotel,
der som noget ganske
usædvanligt er placeret
oppe på højfjeldet i
en enestående natur.
Skituren skabte et
godt sammenhold
i elevflokken og
udfordrede os
socialt ved at
være sammen
dag og nat i seks
dage.

GULD OG
BRONZE I
BORDTENNIS

Onsdag den 18. april deltog
Magleby Skolecenter ved
Sjællandsmesterskaberne
i Bordtennis i
Fuglebjerghallen.
Mohamed, der ses i
action, strøg helt til tops og
tog guldet i sin aldersklasse.
På det andet billede ses Maria og Sofie med
bronzemedaljer om halsen. Vi havde en dejlig
eftermiddag i godt samvær med børn og unge
fra andre heldagsskoler.

NADA PÅ
SØHOLT
Susanne Thøgersen, der er pædagog på
Opholdsstedet Søholt, er nyuddannet NADAudøver. Hun har været på NADA-kursus i NADA
Danmark.
På Søholt, Golfstrømmen og i Botræningen bruger
vi NADA. Nada er en form for øre-akupunktur,
hvor der sættes fem nåle bestemte steder i
hvert øre. Nada er udviklet af den amerikanske
psykiater Michael Smith fra traditionel kinesisk
medicin i 1970’erne. Nada hjælper til at finde
ro, fokus og balance. Nada hjælper på stress,
uro, angst, søvnproblemer og afhængighed. Det
bruges i mange sammenhænge og er efterhånden
bredt anerkendt.
Mange af vores unge oplever uro, der ofte hænger
sammen med en diagnose som ADHD eller
angst. Derfor oplever de, at NADA hjælper dem i
hverdagen.

GOLFSTRØMMEN
TIL LASERTAG
Påskeferien giver masser af muligheder for hygge
og aktiviteter på Golfstrømmen. I år besøgte vi
bl.a. Næstved BOWL’N’FUN, hvor man kan lege
Laser TAG. Det foregår på samme måde, som når
man leger røvere og soldater. Deltagerne udstyres
med ”laserpistoler”, der skyder med rødt lys, så
man kan se, om man rammer hinanden. Vi delte
os op i to hold: de grønne og de blå, og så gav vi
den ellers fuld gas i 2 gange tyve minutter.

SEJLTUR MED

Sirocco
Sejlskibet Sirocco er løbet til kaj i Skælskør havn i
maj og juni. Det giver os nye oplevelser at komme
ud at sejle med det flotte skib. Sirocco er en Ketch
på 45 fod. En Ketch er i skibsterminologien et skib
med to master, hvor den forreste (stormasten) er
højere end den agterste (mesanmasten).
På Sirocco er stormasten 24 meter høj.
Der er mulighed for at nogle af eleverne kan lære
at sejle med sejlskib.

JANNIK PÅ
TRANSPORTMESSE
- og i avisen
Jannik går på STU på Magleby Skolecenter.
Sammen med sin kontaktlærer Sinne Gøgsig
deltog han i Jobcenter Sorøs Transportmesse
den 24. april. På messen var Sjællandskes
journalist til stede. Resultatet kan du se på
https://sn.dk/Soroe/Transportmesse-vistevejen-for-Jannik/artikel/741243

Oplev elever og lærere på scenen i det humoristiske og
underholdende teaterstykke ”Flygtninge i Slagelse”,
skrevet af musik- og dramalærer Lars Frederiksen. Stykket
indeholder flere musikalske indslag leveret af Maglebys
husorkester.
Vi spiller stykket to gange.
Fredag den 1. juni og torsdag den 7. juni.
Begge dage kl. 10.00.
Tilmelding: thomas@magleby.dk
Alle er velkomne!
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