NYHEDSBREV
November
2019
• Studierejser til Tjekkiet, og
Nordjylland
• V-klassen i Lalandia
• Magleby tog OL-guld
• LAN Party i botræningen

			 58 16 10 10
		 www.magleby.dk
 ms@magleby.dk
 facebook.com/maglebyskole

STUDIEREJSE TIL
TJEKKIET

Vilde og udfordrende aktiviteter i naturen var på
programmet, da Den Interne Skole i perioden 2.
- 10. oktober var på studierejse i Tjekkiet.

Turen var pakket med aktiviteter som rapelling,
go-high og andre action ting. De unge elsker at
udfordre deres egne grænser og det blev der rig
lejlighed til i Tjekkiets bjergrige natur.

DEJLIG TUR TIL
LALANDIA

V-klassen tog en dejlig tre-dages tur til
Lalandia, mens de andre var i Tjekkiet.
Begge ture var rigtig vellykkede og styrkede
vores sociale sammenhold.
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NYE FACILITETER PÅ
FLØJGÅRDEN

De elever på Den Interne Skole, der modtager praktisk
læring, har et ønske om at få undervisning i lokaler,
der egner sig bedre dertil. Derfor har vi netop lejet en
bondegård med omliggende græsarealer - og stalde og
båse til dyr. Vi skal have høns, får og heste.
På billedet ses Team Fløjgården. I midten ses Anja
Buus Nielsen, der er uddannet dyrepasser. Hun
flankeres af Teddy Nielsen og Peter Seest. Peter er
venligst udlånt af STU. De unge på STU Håndværk får
dog stadig set en del til Peter, idet er er mange gode
arbejdsopgaver til dem på Fløjgården.

HISTORIEUNDERVISNING PÅ
TRELLEBORG

På Vikingemuseet Trelleborg er de blevet rigtig dygtige til at
levendegøre historien.
Det benyttede Den Interne Skole sig af og aflagde
Trelleborg et besøg. På billedet er det Valentin, der skyder
med bue og pil. Buen er lavet af asketræ, der er skåret ud i
ét langt stykke. Asketræ er bøjeligt og derfor velegnet til at
lave en bue af.
Besøget gav os et fint indblik i vikingernes liv.

POLITIKERBESØG I SAMFUNDSFAG

Hvad laver politikerne i byrådet og hvordan fungerer det politiske system i kommunen?
Eleverne i samfundsfag fik svar på deres spørgsmål, da byrådspolitiker Helle Blak kom på
besøg.
Helle Blak havde også spørgsmål med til eleverne. Hvad synes I er vigtigt? Hvad skal vi
bruge pengene på i Slagelse Kommune? Skal vi have nationale tests, eller er det noget vi
skal stoppe med igen?
Det blev til et spændende møde, som endte med, at Helle Blak inviterede os på besøg på
rådhuset, så vi kan se byrådssalen. Et besøg vi glæder os til.
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STU PÅ TOPPEN AF DANMARK

Toppen af Danmark fik fint besøg, da STU på Magleby Skolecenter i
perioden 2. - 10. oktober var på studierejse i Nordjylland.

På billedet herover er vi en tur på Grenen, Danmarks nordligste punkt. På
billedet til højre er det Julie og Christian, der er fotograferet på Fur i det
dejligste efterårsvejr. Fur er en rigtig spændende og flot ø i Limfjorden, som
vi ikke kendte i forvejen.
På billedet nederst til venstre peger Alexander på Rubjerg Knude Fyr. Fyret
er efterhånden blevet verdensberømt, idet fyret kort efter vores hjemkomst
er blevet flyttet. Flytningen blev live-streamet i hele verden.
På studieturen så vi, hvorfor man er nødt til at flytte fyret. Fyret blev bygget
i 1899 på kystskræntens højeste punkt 60 meter over havet 200 meter inde
i land.
Fyret blev taget ud af anvendelse allerede i 1968 pga. sandflugten.
Sandklitter dækker for fyret, så lyset ikke længere kan ses ude over havet.
Kyst-erosionen truer i dag fyrets eksistens, så det er tæt på at styrte i
havet. Derfor har Hjørring Kommune nu flyttet det 700 tons tunge fyr.
På studieturen fik vi også mulighed for at overvære dissekeringen af den
pukkelhval, der blev fundet død i et bundgarn ved Skagen.
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VIRKSOMHEDSPRAKTIK I SKOVEN
Et nyt samarbejde har set dagens lys.
Skovfogeden i Slagelse Kommune har
inviteret os med i skoven, hvor vi får
mulighed for at være med til at passe et
stykke skov.
Vi er i virksomhedspraktik en gang om
måneden i en periode, der strækker sig
over mindst et år. Det er
Skalsbjergskoven, der ligger ved
Harrested og som er fredsskov, som vi
er med til at passe. Det er en skov, hvor
der ikke kan køre maskiner og derfor
skal passes med håndkraft.
Samarbejdet giver os en unik mulighed
for at prøve de spændende
arbejdsopgaver, der er i skoven. På
billedet er Tobias (tv.) og Martin (th.) i
gang med at tynde ud i en ung
bevoksning, der blev plantet for fem år
siden.
I november 2020 bliver der en stor
offentlig begivenhed, hvor der skal
plantes en masse i samme skov.
Slagelse Kommune har fået del i de
midler, der blev indsamlet ved
landsindsamlingen Danmark planter
træer den 14. september.
De unge fra Magleby Skolecenter bliver
medarrangører af begivenheden, hvor
de skal fungere som en slags guider for
de mange skovgæster, der ikke færdes
hjemmevandt i skoven.

FN'S VERDENSMÅL TIL
EFTERÅRSKONCERT
Kender du FN's verdensmål? Det gør eleverne
på Magleby Skolecenter.
De 17 verdensmål var temaet, da vi holdt
efterårskoncert den 12. november sammen
med vores venskabsskoler fra Roskilde og
Faxe.
I forbindelse med efterårskoncerten har vi
udgivet en digtsamling, som elever og lærere
har bidraget til.
Digtsamlingen har fået titlen Håb og handling.
Verdensmålene kan fremstå ret abstrakte for
eleverne.
Ved at tænke sig i de fattiges eller sultnes
sted, og ved at se Jordens miljø- og
klimakrise som vedkommende, er det
lykkedes for de unge at skrive digte.
På billedet læser Jeppe og Nicolas deres digt
"Ligestilling og fattigdom" op fra scenen.
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HYGGELIG
FORÆLDREDAG

Lørdag den 2. november holdt vi
forældredag. Den Interne Skole
samledes i forsamlingshuset og
STU i gymnastiksalen. Forældrene
fik mulighed for at se film og
billeder fra studierejserne.
Bagefter var der kaffe i klasserne
og mulighed for at få en samtale
med lærerne. På Magleby
Skolecenter gør vi ekstra meget
ud af samarbejdet med
forældrene. Derfor har vi
forældredag om lørdagen to
gange om året.

FORÆLDRE-BRUNCH
PÅ GOLFSTRØMMEN
OG SØHOLT

Forældrene til de unge, der bor på
Opholdsstederne Golfstrømmen og
Søholt, tyvstartede forældredagen.
Traditionen tro serverede
opholdsstederne en lækker brunch for
forældrene allerede kl. 11.

LAN PARTY I
BOTRÆNINGEN

Gaming er (alt for) populært
blandt de unge. Heldigvis har
kreativiteten ikke lidt skade.
Beboerne på Toften i Skælskør
tog initiativ til at arrangere LAN
Party med fælles spisning og
overnatning. De inviterede
kammeraterne fra Jættehøjvej
og Ting Jellinge og købte ind til
hjemmelavet pizza.
Begivenheden blev naturligvis
en kæmpe succes, for
aktiviteterne var yderst
populære. Og så længe man
ikke begynder at kalde det for
sport, er alt vel også fint.

MAGLEBY TOG OL GULD
Den 12.-14. september deltog
Magleby Skolecenter i OL. Ved OL
deltager ca. 600 unge fra hele
landet.
Vi dystede i alverdens discipliner, og
høstede et hav af medaljer. På
billedet er det baskettholdet, der har
vundet guld.
Magleby kom også først i den
samlede stilling og tog derfor OLguldet.
Det gode ved OL er, at der er noget
for enhver smag. Alle er gode til
noget.
Samtidig er der en fantastisk
stemning og glæde ved at dyrke
idræt sammen, og det er noget
særligt at deltage i et stævne
sammen med 600 andre.

NY VARMEFORSYNING GIVER
GRAVEARBEJDE

Efteråret betyder fyringssæson.
Her på Magleby Skolecenter er vi ved at
forbedre vores varmeforsyninger.
Vi graver varmerør ned, som skal forsyne
husene i nummer 75 og 77 med varme fra
vores pillefyr, som står i kælderen i den store
skolebygning.
Dette giver dejlige graveopgaver til de unge
på STU Håndværk.
På billedet (tv.) er det Niklas, der er i gang
med minigraveren.
På billedet (herunder) forsøger Simon og
Niklas at tumle varmerørene ned i renderne.
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SKOLE-ELEVER I VIRKSOMHEDSPRAKTIK
Flere af eleverne på Den Interne Skole er i virksomhedspraktik hver mandag i en
længere periode. Praktikkerne giver mulighed for at være med på
arbejdsmarkedet, hvilket passer de unge perfekt.
Andreas er i praktik hos Korsør Vulkanisering.
Marcus er i praktik hos Korsør Cykel Center.
Frederik er i praktik hos Netto på Skovvejen i Slagelse.
Alex er i praktik hos super Brugsen i Skælskør.

