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PLADESMED ER NY PRODUKTION PÅ MAGLEBY SKOLECENTER
GÅR TIL FOLKESKOLENS PRØVE I IDRÆT
FULD GANG I FORBEREDELSERNE TIL SKIREJSEN TIL NORGE
OPSÆTTER NYSKREVET TEATERSTYKKE PÅ BORREBY TEATER
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DEN INTERNE SKOLE
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GÅR TIL FOLKESKOLENS PRØVE I IDRÆT
Idræt er blevet et prøvefag. Fra i år skal eleverne i 9. klasse til prøve i idræt, hvis faget bliver udtrukket. Det håber
Jonathan og Amdi, at det gør. De har nemlig valgt idræt som 9. klasses valgfag. Begge er de meget glade for at
dyrke sport og de synes, at er dejligt, at de får mulighed for at gå mere i dybden med idrætten.
Undervisningen i 9. klasses idræt er både teoretisk og praktisk. Det er den, fordi prøven både indeholder en
teoretisk og en praktisk del. Hvis Jonathan og Amdi for eksempel trækker dans, skal de gennemgå en teori om dans
og derefter vise en dans, de har forberedt og forklare, hvordan koreografien tager afsæt i teorien. Idrætslærer
André Henriksen glæder sig over, at idrætsfaget med indførelsen af den afsluttende prøve er blevet fagligt styrket.
På billedet ses idrætslærer André Henriksen, Jonathan og Amdi i gang med både bog og bold.

MAGLEBY LØBEKLUB ER
KOMMET GODT FRA
START

I OKTOBER OG NOVEMBER VAR DEN INTERNE SKOLE PÅ EN FANTASTISK
STUDIEREJSE TIL ST. VINCENT I CARIBIEN. TUREN GAV ELEVERNE NOGLE
EKSTRAORDINÆRE OPLEVELSER. ST. VINCENT HAR

Magleby Skolecenter har fået en løbeklub.
Både elever, studerende og lærere deltager.
Vi løber to gange om ugen i morgensporttimen. Klubben henvender sig til alle
løbeinteresserede, særlig velkomne er
begyndere, der gerne vil i gang med denne
dejlige aktivitet.
Vi træner til at deltage i Skælskørløbet den
7. maj. Det er et motionsløb på 5 km.
At løbe handler om at sætte sig et realistisk
mål, starte stille og roligt ud, og efterhånden
øge kravene. På den måde ligner løb
skolearbejde og læring i produktionerne en
del. På Magleby Skolecenter lærer vi, hvordan
man lærer. Det er vigtig viden resten af livet.
EN
UTROLIG NATUR, SOM VI NØD I FULDE DRAG. DER BLEV MULIGHED FOR

TEATER OG TEGNESERIER
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SKRIVER SELV TEATERSTYKKE TIL ÅRETS TEATERSTÆVNE
Forberedelserne til årets teaterstykke er i fuld gang. Lærer Eduardo Girbal skriver vores helt eget stykke. Stykket
bliver interaktivt med publikum. Det betyder, at publikum bliver medbestemmende i forhold til dramaets
udvikling. Undervejs skal publikum vælge handling, løsning og konsekvens af stykkets problemstilling.
Når Eduardo skriver stykket
bliver han inspireret af
elevernes personlige
erfaringer. Det er en god
idé, for det er lettere for
eleverne at spille en rolle,
hvor karakteren har de samme
udfordringer, som sig selv.
Stykkets tema er relationer.
Når man spiller teater er det
vigtigt at lære at bruge sin
krop. Man udtrykker sig både med
krop og ord, og derfor trænes
dramateknikkerne.
På billedet ses Eduardo (th.) i
gang med at instruere Nick.
Nick har prøvet at spille teater
før. Han synes, at det bedste
er at stå på scenen. Det kommer
han til i maj til teaterstævnet
på Borreby Teater. Her skal vi
spille stykket for vores venskabsskoler i Boserup, Lindersvold,
Hellebæk og Skydebanegaard,
og de skal spille deres stykker for os.
Det bedste stykke går videre til
sommerteater på Tvind i juni, hvor skoler fra hele landet deltager. Så der er nok at glæde sig til for teaterholdet.

MAGLEBY
TEGNESERIEKLUB EN
REALITET EFTER
GENERØS DONATION
Anders Ands forunderlige univers er genstand
for fordybelse, når Maglebys Tegneserieklub
går i aktion.
Magleby Skolecenter har modtaget en meget
gavmild donation på 1600 Anders And blade af
en passioneret samler. Der er tale om Bjarne
Pedersen pensioneret bankassistent fra
Nykøbing F., der synes at vores unge skulle
have de gode historier at læse. Og det er skam
ikke bare ren underholdning. Lærer Baltser
Andersen bedyrer, at der er masser af
danskfaglig læring i Anders And-studierne. På
billedet ses Maria i gang med det dejlige
læsestof.

STU – PRODUKTIONER
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PLADESMED ER NY PRODUKTION PÅ STU
Hvis du har en bil af lidt ældre dato, der har meget rust men hvor motoren og de øvrige vitale dele er ok, har du
brug for en pladesmed. Pladesmedens vigtigste redskab er et svejseapparat, som han bruger til at udskifte
metalpladerne på bilen. STU lærer Jesper Møller er udlært pladesmed og han har startet en ny produktion på Byens
Auto. Holdets første opgave er en blå Ford Transit, hvor der er rigtig meget pladearbejde. Bilen skal bruges som
servicevogn for STU Håndværk. Den kommer til at indeholde alt det håndværktøj, som der er brug for, når vi kører
ud til en opgave.
De unge STU studerede på pladesmedsproduktionen lærer om opbygningen af biler og de lærer teknikkerne indenfor
svejsning, slibning, tilpasning og at skære med vinkelsliber. Uddannelsen til pladesmed er en hel
håndværkeruddannelse, som de kan søge ind på efter endt STU.
På billedet ses pladesmedsteamet, der består af Rune, Patrick, lærer Jesper Møller og Jesper.

NYT LOKALE PÅ BYENS AUTO
Svejsning og pladearbejde er aktiviteter der larmer og sviner.
Derfor har STU Håndværk indrettet et nyt lokale på værkstedet
Byens Auto, hvor pladesmedene holder til. Der er sat en
kæmpe væg op fra gulv til loft med en stor skydedør, så vi har
fået et pænt og funktionelt arbejdsrum.
På billedet ses Rune med skruemaskinen sammen med lærer
Bjarne Sidelmann. Ved opsætningen af væggen, har der været
godt gang i bore- og skruemaskinen. Således har der været
masser af gode arbejdsopgaver til STU Håndværk ved
etableringen af den nye produktion.

NY LEDER, SAMFUNDSFAG OG GOLFSTRØMMEN
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NY LEDER
AF BOTRÆNINGEN
I TING JELLINGE

Birgitte Raffing er ny leder af botræningen i Ting
Jellinge.
Birgitte har flere års erfaring som leder fra lignende
bosteder.
Birgitte glæder sig til at lære os alle sammen at
kende.
-Jeg ser frem til, at vi skal lave en masse spændende
aktiviteter sammen. Vi skal udnytte vores naturlige
faciliteter og etablere bålplads, urtehave og drivhus.
Og så skal vi lave Nada – øreakupunktur, siger Birgitte
Raffing, der har masser tricks i ærmet, når det
gælder om at skabe trivsel og udvikling for unge.

STATSMINISTER FOR EN DAG
Tirsdag den 2. februar kom Christiansborg til Magleby.
Z-klassen var omdannet til folketingssalen, og eleverne
var partiledere, der skulle debattere politiske emner. Der
blev fremlagt lovforslag og lavet udvalgsarbejde. På
billedet ses Statsminister Magnus på talerstolen.
Entusiastiske elever lærer mest, så hvorfor ikke bruge
teknikkerne fra dramaundervisningen i samfundsfag.

FLOTTE JULEGAVER TIL DE
UNGE PÅ GOLFSTRØMMEN
Julefesten på Golfstrømmen bød på en kæmpe
overraskelse for de unge. De fik nemlig meget flotte
julegaver i år.
Julegaverne var donationer fra de lokale
forretningsdrivende i Skælskør og Slagelse.
Der var smykker, tøj, hårprodukter, billedrammer,
slik, blomster, og meget andet godt.Gaverne kom
fra: Matas,The Body Shop, Glitter, Dissing, Wagner,
Intersport, Helssam, Carsten P., Radio & tv ApS, PT
Herretøj A/S, Concept, Creme fraiche,
Kludedukkerne, Safari slik, Bøger og papir,
Vævebodens blomster, Slik mix, Skælskør vinhandel,
Bo og indretning, Foto skælskør.
På billedet ses (til højre) Isabella med en lækker
parfume og pædagogmedhjælper Mia Glem, som
har besøgt forretningerne og søgt om donationerne.
Golfstrømmen takker for de fine gaver!

PÅ VEJ TIL NORGE
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I INTERNATIONAL PRAKTIK SOM MASKINFØRER
Anders ønsker sig uddannelse og beskæftigelse som maskinfører. Når han bliver færdig med sin STU på Magleby
Skolecenter, vil han søge ind på uddannelsen til Jordbrugsmaskinfører. Derfor har Anders valgt at tage på
international praktik i Norge. Han er på Hornsjø Højfjeldshotel, hvor de rydder sne med maskiner. Anders trives
deroppe og han lærer en masse, men det var ikke let for ham at komme af sted. Anders har svært ved nye ting. Det
er bl.a. derfor han har en STU.
”Jeg var lidt nervøs ved tanken,” indrømmer Anders, ”for jeg havde et billede i hovedet af at køre traktor på en
smal vej med lodret klippe både over og under mig. Men det er så oppe på toppen af fjeldet, så der er ikke fare for
at falde ned.”
Nervøsiteten ved nye og ukendte udfordringer er et af de emner som han slås med i det daglige. På samme måde
bekymrede det ham, at den norske traktor er et andet mærke end den han er vant til at køre i, for så skal han lære
den at kende først. Han ved godt, at det er i orden, at han ikke kan det hele fra starten, men nervøsiteten var der
alligevel. Korte varsler er heller ikke hans kop te. Han vil gerne have tid til at forberede sig på forandringen.
Det kan godt kræve mod at tage i international praktik. Til gengæld giver det hår på brystet. I International praktik
øver de studerende sig i at vænne sig til nye ting. At være omstillingsparat er noget af det, man skal kunne for at
begå sig på arbejdsmarkedet i dag. Og det er noget, man bedst lærer i praksis.

DET SKAL OPLEVES AT LIVET ER HERLIGT
Årets skirejse nærmer sig, og hvis vi skal tage temperaturen
på stemningen her på Magleby Skolecenter lige nu,
så glæder vi os helt vildt!
Vi skal afsted i uge 10, og vi skal bo på Hornsjø
Højfjeldshotel i perfekte rammer
oppe på højfjeldet, og vi skal stå på ski.
De store oplevelser er livsforandrende, og de er særlig
vigtige for unge, der har rigtig svært. Så tænker man,
at det hårde slid måske alligevel er det hele værd.
Udover store oplevelser byder rejsen også på sociale
udfordringer, for vi skal være sammen 24 timer i døgnet.
Det træner vores sociale kompetencer, og dem skal vi jo også
helst få flere af her på Magleby Skolecenter.

VINTERKONCERT 2016
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VINTERKONCERTEN BLEV ET BRAG
AF EN FEST
Søndag den 7. februar holdt vi Vinterkoncert på Borreby Teater. Vi
havde en fantastisk eftermiddag og aften i selskab med elever,
studerende, forældre, samarbejdspartnere og venskabsskoler.
Formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i Slagelse
Kommune Helle Jacobsen åbnede koncerten med en flot og meget
vedkommende tale. Herefter blev vi underholdt af de dygtige, unge
balletdansere fra Holstebro Balletskole, af Nordvestjysk Brass Band,
og symfoniorkestret Filharmonia Zielonogórska dirigeret af Czeslaw
Grabowski, Stettin Kammerkor under ledelse af Barbera Halec, og
vinterkoncertkoret. Efter koncerten festede vi videre med middag
og dans på Hotel Frederik d. II i Slagelse.

FASTELAVNSFEST
BLIVER MAN
ALDRIG FOR
GAMMEL TIL
Det er sjovt at klæde sig ud og
slå katten af tønden.
Fastelavnsfest holdt vi på
Magleby Skolecenter fredag den
5. februar. Victor fik præmien
for bedste udklædning. Han
klædte sig ud som Einstein i
hvid kittel og stort hvidt hår.
Kan du finde ham på billedet
her?
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SYV STU STUDERENDE TIL
VINTEREKSAMEN

Magleby Skolecenter og VUC Slagelse har indgået en samarbejdsaftale, så vores unge STU
studerende kan aflægge prøve i VUC-regi på Magleby Skolecenter. Det giver trygge rammer
for vores unge, at de kan aflægge prøve i deres kendte omgivelser.
Syv unge på STU har været til afgangsprøve i december / januar. Sisse-Marie Nielsen, Gwen
Kia Bentzen, Mike Andersen, Daniel Ringholm Andersen, Jonas Hinrichsen, Mads Høgh Hansen
og Kimmie Larsen har været til AVU-prøve niveau G, som er 9.klasses niveau for voksne. Alle
er de bestået, der er endda givet fem 12-taller og en række 10-taller.
På billedet ses (fra venstre) Mike, Jonas og Kimmie.
Vinterkoncerten starter klokken 13.00. Efter koncerten er der middag på
Hotel Frederik den 2. og bal.
Billetter kan bestilles på tlf.: 58161010 – senest den 17. december.

