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”PÅ MAGLEBY KAN DU VÆRE DEN, DU ER”
Så er vi i fuld gang med det nye skoleår. På Magleby Skolecenter har vi sagt goddag til 15 nye ansigter. Otte nye
unge er startet på Intern skole og 10 nye er startet på STU. Tre af de nye STU’ere er gamle elever, idet de kommer
fra Intern Skole. Således har vi 15 nye unge, som vi glæder os til at lære at kende.
Thor er en af dem. Han er lige startet i Z-klassen. Thor synes selv, at han har fået en god start:
- På Magleby kan du være den, du er, siger Thor. - Du bliver accepteret som den person, du er, siger Thor og sender
et varmt og lidt forsigtigt smil.
Emmely, der også er startet i Z-klassen, er enig: - På Magleby er der ikke så mange regler, som andre steder, og det
er godt. De voksne er supersøde, og det er eleverne også. Emmely er sikker på, at hun nok skal blive glad for at
være her, selvom alt er nyt.
Melina synes, at det bedste ved Magleby er, at der sker så mange ting. - Jeg glæder mig til studierejsen til Berlin,
Prag og Østrig. Jeg har aldrig været uden for Danmark, så det bliver en kæmpe oplevelse. - Det er også godt, at her
er så meget struktur. Min lærer ved, hvad alle skal lave hvornår, siger Melina, der har brug for en god struktur og en
overskuelig undervisningssituation for at føle sig tryg.
Matti er ny elev i STU. Han er faldet godt til i team 2 og er glad for sine ny kammerater. - Det er det vigtigste for
mig, siger Matti, -at jeg har det godt sammen med de andre unge på skolen.
Matti er heldigvis godt tilfreds med sit team og sine nye kammerater. På
billedet ses Matti (th.) sammen med sin teammate Mathias (tv.).

I PRAKTIK SOM
JOURNALIST PÅ
NYHEDSBREVET

Mathias, der ses på billedet til
venstre, går på STU på Magleby
Skolecenter. Mathias vil gerne
være journalist eller
fotojournalist. Derfor er han i
praktik på Nyhedsbrevet. På
billedet er Mathias ved at
interviewe sin teammate Matti.
For at blive en god journalist
skal man lære at stille de rigtige
spørgsmål. Så kan det være rart
at have en god kammerat at øve
sig på.

NY SUPERVISOR FOR LÆRERNE
PÅ MAGLEBY SKOLECENTER
Magleby skolecenter har fået ny supervisor. Det er psykolog Jacob Stein
fra Learning Inclusive, der superviserer skolens ansatte. Jacob Stein er
allerede supervisor på Golfstrømmen, og det med så stor succes, at
samarbejdet nu udvides til også at omfatte lærerne på skolen.
Første møde med Jacob Stein var til Pædagogisk dag den 4. august,
hvor Jacob holdt et oplæg om Refleksiv Kompetencemodel,
som dannede grundlag for gruppearbejde.
Supervision øger kvaliteten af undervisningen og det pædagogiske
arbejde, og det forbedrer samtidig lærernes psykiske arbejdsmiljø,
idet vi bliver bedre klædt på til at håndtere hverdagens udfordringer.

Vi er på internettet!
Du finder os på: internetadresse

LEDERSKIFTE, SOMMERREJSER OG OL-FORBEREDELSE
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NY LEDER PÅ SØHOLT
Vores mangeårige leder af Søholt Jesper Svare har søgt
nye udfordringer. Derfor kan vi pr. 1. august byde
velkommen til Michael Jenrich Nielsen. Michael er ny
afdelingsleder på Opholdsstedet Søholt. Michael
kommer fra en stilling som leder for to aktivitetstilbud
på Autisme Center Storstrøm. Han har tidligere været
leder af et døgntilbud på Autisme Center Vestsjælland.
Michael har således både erfaring med unge i vores
målgruppe og som leder. Michael er uddannet pædagog
og i gang med diplomuddannelsen som leder.
Du kan skrive til Michael på michael@magleby.dk

SOMMERREJSER TIL KROATIEN,
NORGE OG UNGARN
Traditionen tro har sommerferien budt på store
rejseoplevelser.
Opholdsstederne Søholt og Golfstrømmen
har været på fælles rejse til Kroatien. På billedet ses
David i smukke omgivelser ved Adriaterhavet.
Botræningen har været på sommerrejse til Balatonsøen
i Ungarn.
Også Hornsjø Højfjeldshotel i Norge fik besøg fra Magleby.
På denne rejse deltog mange elever, der ikke bor hos os,
men som går i skole på Magleby Skolecenter.
Sommerrejserne er ikke studierejser ligesom de rejser,
vi foretager i skole-regi om efteråret.
På sommerrejserne får vi gode oplevelser sammen.
I Kroatien og Ungarn nød vi vandsporten, dykkede, cyklede
på vandcykler, svømmede og badede.
I Norge tog vi på fjeldvandring og nød den storslåede natur.

I SKARP TRÆNING TIL OL
Det nye skoleår er allerede godt i gang og første
højdepunkt bliver OL på Tvind. OL er et to dages
sportsstævne 2. og 3. september med ca. 650
deltagere fra skoler i hele landet.
Magleby er forsvarende OL guldvindere, idet vi tog
førstepladsen i den samlede stilling ved OL i 2015.
Magleby Skolecenter planlægger at forsvare guldet.
Derfor er vi allerede gået i skarp træning. Vi øver os i
samtlige OL-discipliner og planlægger at ankomme
toptrænede til OL den 2. september. På billedet ses
fodboldholdet.

FRA MAGLEBY OG UD I FREMTIDEN
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12 STU’ERE DIMITTERET FRA
MAGLEBY SKOLECENTER
Efter tre års ungdomsuddannelse på STU på Magleby Skolecenter,
dimitterede 12 unge onsdag den 22. juni.
At gennemføre en ungdomsuddannelse på STU kan være lige så
krævende som på de andre ungdomsuddannelser. På en STU stilles der
nemlig krav til de unge om personlig og social udvikling ved siden af, at
de unge erhverver sig faglige kompetencer og tilegner sig viden. Derfor
er det en stor præstation, og derfor kunne de med stolthed modtage
deres kompetencebeviser.
- Vi glæder os over, at Undervisningsministeriet nu har indført et
standardkompetencebevis, hvilket betyder, at STU uddannelsen
fremstår mere anerkendt, siger skoleleder Ingolf Ingemann Damm.
På billedet ses Johanne Ø. Jensen, der har fået huen på. Den flotte
STU-hue er regnbuefarvet, hvilket passer godt til, at uddannelsen er
individuelt tilrettelagt.

KØREKORTET ER ET SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN
Der er godt gang i Maglebys køreskole. I løbet af sommeren har Thomas, Kasper, Nick, Tobias og Morten fået kortet.
Morten, der ses på billedet til venstre, er blevet så glad for at køre, at han har valgt at søge ind på
transportuddannelsen. Morten er en af de 12 STU’ere der netop er dimitteret. Kørekortet er hans mulighed for at
komme videre med uddannelse og beskæftigelse. Et job som fragtmand, hvor der både er køreopgaver og praktiske
opgaver, vil passe godt til Morten. Derfor tager han først et halvt år på skolebænken og får flere kvalifikationer som
chauffør.
Thomas, som ses på billedet til højre, er også blevet færdig med sin STU. I løbet af uddannelsen har Thomas har
erhvervet mange praktiske og håndværksmæssige kvalifikationer. Den 20. maj 2016 var uddannelsens absolutte
højdepunkt. Den dag bestod Thomas sin køreprøve. Det tog lang tid, men Thomas gav ikke op undervejs. Han blev ved
og ved og ved, og så lykkedes det til sidst. Thomas er på den måde blevet en stor inspiration for andre.
Efter at Thomas sluttede sin STU har han fået tilbudt virksomhedspraktik på rideskolen på Kanehøj Møllevej. Her røgter
han hestene og indgår i personalegruppen, der driver stedet. Kørekortet er en nødvendighed, for Thomas kører traktor
og andre maskiner som en del af sit arbejde.

KOMMENDE HØJDEPUNKTER:
1.-3. september:
8. september:
12.-16. sept.:
19.- 29.sept.:
21 og 22. sept.:
26.sept.-6. okt.:
5. november:
15. november:

OL på Tvind
SUK-festival
Rejse til Bornholm, STU
Europarejse, Intern skole
Ud i fremtiden,
uddannelsesmesse
Sloveniensrejse, STU
Forældredag
Efterårskoncert

