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• Golfstrømmen i nye lokaler i Rude
• David renoverer selv sin nye bolig
• International praktik i Caribien og England
• Skirejse i udsigt
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Golfstrømmen flytter til Rude
Opholdsstedet Golfstrømmen flytter til Rude.
Den 10. april flytter de otte unge, der bor på
Golfstrømmen. De unge kan glæde sig til bedre
faciliteter og friere omgivelser i nyrenoverede
lokaler på Østervej 38.
Bygningerne er oprindeligt opført som
plejehjem og har siden været anvendt som
børnehave. I efteråret 2016 erhvervede
Magleby Skolecenter ejendommen. STU
Håndværk har hele vinteren haft travlt med at
renovere bygningerne.
En af de studerende på STU Håndværk er
David. Han bor også på Golfstrømmen. Derfor
har han de sidste måneder haft travlt med at
istandsætte sin nye bolig. På forsiden er David
ved at sætte fliser op i sit nye badeværelse.
David vil gerne være murer, og der har været
mange gode mureropgaver i det nye hus.
Den officielle åbning sker fredag den 7. april
kl. 13.00. Borgmester i Slagelse Stén Knuth vil
klippe den røde snor.

H.C. Andersen kommer til Magleby
I maj har vi traditionen tro teaterstævne på
Magleby Skolecenter. Derfor er teaterholdet
allerede godt i gang med læseprøverne. I år
spiller vi et teaterstykke af H.C. Andersen, der
hedder ”Den usynlige på Sprogø”. Stykket er en
komedie, der i bedste Andersen-stil gør nar af
folk, som er selvhøjtidelige. Derfor har vi det
også sjovt, når vi øver rollerne. På billedet er
det Maria og lærer Eddie Ssentongo, der har
travlt med læseprøverne. Publikum kan glæde
sig til slutningen af maj, hvor vi spiller stykket
for vores venskabsskoler Boserup, Lindersvold,
Skydebanegård og Hellebæk.

På billedet er det Lucas, Jesper, Mike, Benjamin, John, Markus og Rud. Det sneede den dag, de blev fotograferet, men det generede ikke
vores Team K. De er nemlig vant til at gå ude i al slags vejr.

Med Team K på arbejde
På Magleby Skolecenter har vi rigtig mange
reparationsopgaver. Vi har også en del pillefyr,
hvor der jævnligt skal fyldes træpiller på, og
som skal renses. Heldigvis er flere af vores
elever og studerende dygtige til at bruge deres
hænder, og vi har oprettet en klasse, som vi
kalder kælderteamet eller Team K, fordi vi har
vores pedelværksted i kælderen.
Lucas er fast mand i teamet. Han er 15 år og
elev på Intern Skole. Lucas er ikke motiveret for
boglig undervisning. Til gengæld vil han gerne
modtage praktisk læring og har ikke noget
imod at gå på arbejde. Som en del af skolens
Team K har Lucas en vigtig funktion på Magleby
Skolecenter. Det er ham, der hjælper med at
reparere tingene, når de går i stykker. Lucas
hjælper John, der er vores cykelsmed, med at
reparere cykler tirsdag og torsdag. De andre
dage går han sammen med Rud Jørgensen,
som er skolens pedel og Mike Christensen, der
er voksenlærling.

-Faktisk hedder det ikke pedel, forklarer Mike.
Jeg er i lære som ejendomsservicetekniker. Mike
er indimellem på skoleophold. Det meste af
tiden tilbringer han dog i praktikperioderne på
Magleby Skolecenter. Her skal Mike ofte lære
fra sig. Så får de andre i Team K også glæde af
Mikes nye viden.
Benjamin er 20 år. Han går på sidste år af
sin STU. To dage om ugen er han i praktik
som ejendomsservicetekniker. Når han er
færdig med sin STU, overvejer han at tage
uddannelsen ligesom Mike og blive faglært.
Benjamin har mange ansvarsområder og
sørger eksempelvis for at slå græsset med
havetraktoren, når det trænger til det.
Jesper sluttede sin STU sidste sommer. Han er
siden blevet knyttet til Magleby Skolecenter i
en virksomhedspraktik og passer sine opgaver i
Team K.
Markus er 14 år. Han går i X-klassen. En dag om
ugen er han i Team K. Så får han lov til at bruge
sine hænder. Det kan han bedst lide.

I international praktik på
St. Vincent
En STU er en individuelt tilrettelagt uddannelse.
Derfor er der mulighed for at iværksætte
ekstraordinære tiltag i særlige situationer.
Alexander fik sit helt store ønske opfyldt og
kom i to måneders praktik på St. Vincent i
Caribien. Alexander gik på højskolen Richmond
Vale Academy, som er samarbejdspartner med
Magleby Skolecenter. På højskolen går unge
fra hele verden. Alexander deltog i højskolens
program og blev rigtig god til engelsk. Han fik
også mulighed for at tage dykkercertifikat. På
billedet er Alexander ved at gøre sig klar til
dykning i et farvand, de fleste misunder ham at
bade i.

Christian, Nick og Nick i
England
International praktik kan også foregå på
højskolen DIDC i Hull i England. Christian, Nick
og Nick benyttede sig af tilbuddet og tog en
måned af sted sammen med en lærer. De
deltog i højskolelivet og kom også på en tredages studietur til Skotland. Christian trives så
godt i England, at har forlænget sit ophold på
højskolen, efter de to kammerater og læreren
tog hjem. Nu er han ude i den store verden på
egen hånd. Det er med til at modne ham og give
ham hår på brystet. På billedet er det Nick, som
er ved at gøre sig klar til at køre nogle omgange
i en go-cart.

Skirejse i sigte
Årets absolutte højdepunkt for visse elever og
studerende nærmer sig. Den 18. marts sætter
vi kursen mod Norge og tager på skirejse til
Hafjell. At suse ned ad fjeldet er noget, de
fleste af vores unge er helt vilde med. De store
oplevelser giver os ny motivation. Hverdagen
kan være tung for mange af vores unge, så det
er godt at have noget at glæde sig til og noget
at glæde sig over.

Theis og Rasmus fik kørekort
Så blev det Theis og Rasmus’ tur til at finde
det store smil frem og posere med et kørekort
i hånden. Theis går på tredje år af sin STU og
er ved at afprøve forskellige praktikker for at
finde job efter endt STU. Uanset hvilket job, han
finder, får han brug for kørekortet.
Rasmus går på andet år. Han bor i Ringsted
og får derfor ansvaret for transport af sig selv
og de øvrige studerende fra Ringsted. Det er
et stort ansvar, der kræver mødestabilitet. At
passe et ansvarsområde gør de unge arbejdsog uddannelsesparate.

Fra STU til job
Jannick sluttede sin STU i december 2016.
Da han blev færdig, blev han ansat i RW
Erhvervsservice som arbejdsmand. På STU
Håndværk har Jannick erhvervet mange direkte
kompetencer, der har gjort, at han fik arbejde.
Jannick er også blevet arbejdsparat i løbet
af sin STU. Det betyder, at han har trænet
til at møde til tiden hver dag og passe sit
arbejde. I den sidste del af sin STU var Jannick
i praktik i firmaet. På den måde vidste RW
Erhvervsservice, hvad Jannick kunne og stod
klar med en ansættelseskontrakt den dag, han
blev færdig. Tillykke til Jannick!

Jeanette på scenen til Vinterkoncert
Jeanette, der er STU-studerende på Magleby
Skolecenter, deltog i Vinterkoncertkoret til
Vinterkoncert 2017. Det betød, at hun ikke blot
gav koncert i Borreby Teater den 5. februar. Hun
havde endnu en koncert lørdag den 4. februar i
Holstebro Musikteater. Jeanette var med til at
opføre Louis Armstrongs udødelige klassiker
What a Wonderful World som et korværk.
For Jeanette var det en stor oplevelse at stå på
scenen foran så mange mennesker, og det var
samtidig god scenetræning. Jeanette har nemlig
en drøm om en dag at blive skuespiller.

What a Wonderful World
”Vi lever i en vidunderlig verden, og vi skal gøre vores til, at den bliver ved med at være
vidunderlig.” sådan lød budskabet til de 450 gæster til Vinterkoncert 2017 på Borreby Teater.
Gæsterne var elever, studerende, forældre og samarbejdspartnere. Vi fik alle en storslået
og alsidig musikalsk oplevelse, hvor unge talenter og rutinerede musikere skabte en stor
forestilling i fællesskab.
Unge talenter fra Holstebro Balletakademi, professionelle balletdansere fra Black Box Theatre,
Symfoniorkestret fra Zielona Gora under ledelse af Czeslaw Grabowski og Stettin Kammerkor
stod for underholdningen.

Inspirerer andre virksomhedsledere
Onsdag den 15. februar deltog skoleleder Ingolf
Ingemann Damm i panelet i Ledernes Tag
Ansvar butik i Vestsjællandscentret i Slagelse.
Mange interesserede virksomhedsledere
var mødt op for at for at høre om Magleby
Skolecenters indsats for at hjælpe ledige ind på
arbejdsmarkedet. ”Alle skal have mulighed for at
bidrage til fællesskabet”, sagde Ingolf Ingemann
Damm. Han inspirerede andre virksomheder til
at tage folk ind, der befinder sig på kanten af
arbejdsmarkedet.

Fem nye kolleger fra Syrien
På Magleby Skolecenter har vi fået fem nye
kolleger. Der er tale om Ibtisam, Omar, Badeea,
Sanaa og Asmahan. De er alle flygtet fra Syrien
og nu bosiddende i Slagelse Kommune. Vores
fem nye medarbejdere introduceres til det
danske arbejdsmarked i et 13-ugers forløb.
De har arbejdsopgaver i køkkenet, rengøringen
og pedelarbejdet. På billedet ses Ibtisam og
Omar sammen med Angelika Benesch, der er
serviceansvarlig. Angelika er mentor for Ibtisam
og Badeea.

Psykiater tilknyttet
Magleby
Magleby Skolecenter har som noget nyt
tilknyttet en psykiater. Det er Charlotte Hertel,
der er uddannet speciallæge i psykiatri.
Charlotte kommer fast en gang om måneden,
gennemfører samtaler med de unge og
iværksætter nødvendige tiltag.
Velkommen til Charlotte!

Fredag den 13. januar holdt Charlotte Hertel oplæg til pædagogisk
dag om PTSD, depression og tilknytningsforstyrrelser.

INVITATION
Opholdsstedet Golfstrømmen åbner i nye lokaler
Du inviteres derfor til åbning
Fredag den 7. april klokken 13.00
på Østervej 38, 4243 Rude
Borgmester Stén Knuth vil klippe den røde snor. Vi glæder
os til at se alle elever, forældre og samarbejdspartnere.
Tilmelding på telefon 20845816 eller thomas@magleby.dk
S.U senest den 2.4.
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