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STUDIEREJSE TIL EUROPAS HØJDEPUNKTER
Eiffeltårnet, Disneyland Paris og Stadio Camp Nou i Barcelona fik fint besøg, da Den Interne Skole på Magleby
Skolecenter i perioden 14. - 24. september tog på Europarejse.
Hele rejsen blev gennemført i vores egne minibusser. På turen er vi blevet rystet godt sammen og fået styrket
kammeratskaber og venskaber.
Rejsen indeholdt mange højdepunkter, hvor byturene i Paris og Barcelona og bjergvandring og rapelling i Andorra
står højt på listen. For de fodboldglade var det turens absolutte højdepunkt at se F.C. Barcelona spille kamp på
Stadio Camp Nou.

”DER FINDES MEGET FLOTTE TING
UDENFOR DANMARK”
Maria fra z-klassen har haft en helt ekstraordinær oplevelse. ”Det er
overvældende at se så mange verdenssensationer. Jeg har drømt om at
komme i Disneyland, siden jeg har helt lille. Selvom jeg måske er lidt for
stor til det nu, er Disneyland stadig magisk. Jeg elsker Disneys film. Også
Eiffeltårnet og Katedralen i Barcelona er helt usædvanlige. - Der er bare så
mange flotte ting udenfor Danmark, siger Maria. Studierejsen har først og
fremmest betydet for Maria, at hendes verden er blevet meget større.
”Vores sammenhold er også blevet styrket, fordi vi er så tæt sammen i ti
dage. Det er vildt hårdt at være så tæt på hinanden. Jeg er vant til at
kunne gå meget mere ud for mig selv. Men jeg har fået godt et forhold til
de alle de andre”, siger Maria.
I OKTOBER OG
NOVEMBER VAR DEN INTERNE SKOLE PÅ EN

FULD GANG I HISTORIEFAGET

NYHEDSBREV SIDE 3

OLIVER ER VILD MED VIDEN
Oliver er 14 år og går i y-klassen. Oliver har valgt historie som valgfag. Til næste sommer, når Oliver skal afslutte
9. klasse, kan han gå til Folkeskolens Prøve i historie. Oliver elsker historisk viden. - jeg kan godt lide at være
den, der ved noget, siger Oliver. Før jeg kom på Magleby var det tit mig, der havde svarene, når læreren spurgte.
Men jeg rakte ikke hånden op, fordi jeg var usikker. Når læreren så sagde svaret, viste det sig, at jeg faktisk
havde det, siger Oliver.
Oliver er glad for viden. Han kan godt lide at undersøge ting og indsamle viden. - På studierejsen besøgte vi en
utrolig flot og kæmpestor borg i Frankrig, der aldrig er blevet indtaget, fortæller Oliver.
Den befæstede by hedder Carcasonne og er bygget i ca. år 450. Oliver fortæller om, hvordan den fik sit navn: Sagnet fortæller, at madam Carcas, der var byens herskerinde, tog en gris og skar hoved og ben af den og smed
den ud under en belejring.
Det overbeviste fjenden, der blev ledet
af Karl den Stores søn Pipin, om, at de
havde masser af mad, og derfor opgav
de belejringen. Derfor ringede man
med kirkeklokkerne. At ringe kaldes
sonne på fransk. Derfor hedder byen
Carcasonne. Men historien er kun et
sagn, siger Oliver.
Oliver forklarer, at denne tidsangivelse
ikke stemmer, fordi Madam Carca
levede længe før Karl den Stores søn.
–Man kan tjekke oplysningerne og på
den måde finde ud af, om det er fakta
eller sagn. Det er meget vigtigt at
finde frem til sandheden, forklarer
Oliver. Han imponerer sin lærer
Baltser Andersen, fordi Oliver i en tidlig
alder har fat i de rigtige videnskabelige redskaber. – Kildekritik er en
meget vigtig del af historiefaget. Det
skulle vi egentlig først lære til næste
år, men jeg kan se, at Oliver er gået i gang med det på egen hånd, siger hans stolte lærer.

FOREDRAG OG
FILM OM
STUDIEREJSEN
Efter studierejsen har vi arbejdet
med at formidle vores oplevelser.
Vi har været på besøg på
plejehjemmet i Skælskør og dele
vores oplevelser med de ældre.
Flere elever har lavet film om
rejsen. På følgende link kan du se
Andis film:

https://www.youtube.com/watch?
v=drAtvYg7u84

STU PÅ TING JELLINGEVEJ
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STU HÅNDVÆRK OG GRØN SERVICE I NYE LOKALER
Efter sommerferien er STU Håndværk og Grøn Service startet op i
nye undervisningslokaler i Ting Jellinge ved Dalmose.
Magleby Skolecenter har købt den gamle skolebygning med
tilhørende lærerbolig, der i perioden 1943-1967 var
Hårslev – Ting Jellinge Fællesskole. Skolebygningen trænger til en
grundig renovering, og derfor er den særdeles velegnet som undervisningslokale for STU Håndværk. På bygningen skal der laves
masser af murerarbejde, malerarbejde og tømrerarbejde, som
lærerne og de studerende nu er i fuld gang med.
Til bygningen hører store udendørs arealer, som lærere og
studerende ved Grøn Service vedligeholder. På billedet er det
Rasmus, der er i gang med brændet.
På Ting Jellingevej er der masser af gode arbejdsopgaver at gå i
gang med. De studerende trives supergodt her, fordi der er
arbejdsro og koncentration omkring opgaverne.
– Vi har arbejdssedler, som vi udfylder sammen med læreren inden
vi går hjem. Her står, hvor mange timer vi har arbejdet, og om
fredagen får vi løn. Man kan også se på tavlen, hvem der er hvor.
Hvis vi er syge, skal vi ringe afbud til læreren, og hvis vi ikke ringer
afbud, bliver vi trukket i kontanthjælp, forklarer Rasmus. På den
måde ligner undervisningen på STU Håndværk og Grøn Service en
helt almindelig arbejdsplads. Det betyder, at de studerende bliver
parate til kravene på arbejdsmarkedet, og at de derfor har lettere
ved at finde videre uddannelse eller beskæftigelse efter endt STU.

LAVER MAD TIL 30
PERSONER HVER
DAG
På Ting Jellingevej er 30 lærere og
studerende i fuld gang med de
mange arbejdsopgaver hver dag.
Derfor er der også behov for frokost
og således også et arbejdshold i
køkkenet.
På billedet er det Chabelle og lærer
Greta Simonaviciute, der er ved at
pakke indkøbene ud. Fotografen
hastede videre, for køkkenholdet
skulle nå at tilberede frokost for 30
personer. Den, der har prøvet, at
lave mad til så mange, ved at det er
en stor opgave. Det kræver både
overblik, planlægning og teknisk
kunnen i et køkken. Derfor er der
mange spændende og nyttige ting,
man kan lære på køkkenholdet på
Ting Jellingevej.

OL PÅ TVIND OG NYT BOSTED
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MAGLEBY TOG OL GULD
Sammen med 800 andre unge fra hele landet
deltog Magleby Skolecenter i OL på Tvind i
dagene 3.-5. september. Vi dystede i alverdens
idrætsdiscipliner og havde en masse sjov og gode
oplevelser. Fra Magleby Skolecenter deltog
omkring 100 unge og lærere. Magleby
Skolecenter klarede sig allerbedst og endte med
at tage guldet i den samlede stilling.
Mange af vores elever og studerende er meget
glade for idræt. De holder af den venskabelige
kamp og konkurrence, og de er gode til at give
den 100 %.
I sportens verden udvikles en vindermentalitet og
man lærer at kæmpe for sejren. Sådan er det
også i livet: Hvis du vil opnå noget, er du nødt til
at kæmpe for det.
Flere af vores elever kan bruge det, de lærer fra
sportens verden, når de bagefter skal finde
motivationen til at blive ved med at øve sig i for
eksempel at lære at læse eller opnå
håndværksmæssige kompetencer. For ofte
gælder det jo bare om at blive ved: så lykkes det
til sidst.
Af billedet fremgår det, at der ved OL i Tvind
ikke blot dystedes i de traditionelle sportsgrene.
Hvad den portrætterede idrætsgren hedder, er
redaktionen ukendt, men sjovt ser det ud!

NYT BOSTED
ÅBNER I TING
JELLINGE
Bostedet Magleby åbner nyt
bosted på Ting Jellingevej 15.
Bostedet er godkendt til otte
unge i alderen 16-25 år. De nye
beboere kan glæde sig over de
flot renoverede boliger. Første
beboer er allerede flyttet ind.
Det nye bosted kommer således
til at ligge i samme bygning som
vores nye undervisningslokaler
for STU Håndværk og Grøn
Service. Det betyder, at der
bliver masser af aktivitet og liv
døgnet rundt.
Det nye bosted åbnes officielt
mandag den 30. november kl.
15.30. Næstveds borgmester
Carsten Rasmussen vil klippe den
røde snor.

STU I RUMÆNIEN
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UDFORDRENDE OG OPLEVELSESRIG STUDIEREJSE TIL
RUMÆNIEN
27. september tog 40 STU’ere og 15 lærere på en 11 dage lang studietur til Rumænien. Rejsen foregik med fly fra
Malmö til Cluj, der er hovedbyen i Transsylvanien. Rejsen bød på mange usædvanlige og ekstraordinære oplevelser.
Rumænien er et land, der er fuldt af overraskelser. Mødet med landets naturskønhed, fattigdom og generøsitet er
noget, som giver stof til eftertanke.
Rumænien er et land, der har helt anderledes levevilkår end Danmark. Mødet med fattigdommen var et kulturchok
for mange. – En dag skulle vi på indkøbstur i en by. Vi kunne ikke finde butikkerne og der var ikke nogen gågade,
der var kun et par handelsboder. Så vi kunne ikke rigtig købe noget, fortæller Trine skuffet. Til gengæld besøgte vi
så et kæmpe indkøbscenter i byen Iasi. Centret svarede til det, vi normalt kender fra Danmark, det var dog ret
tomt, for der var ikke mange Rumænere, der havde råd til at shoppe der.
De største oplevelser fik vi på landet. Folk var søde og rare. Tempoet var ikke så højt og der gik ofte kreaturer på
gaderne. Rumæniens natur og fantastiske bjerge gav os helt ekstraordinære oplevelser.
Turen gav os et rigtig godt sammenhold. Vi delte nogle usædvanlige oplevelser, som var chokerende for mange af
os. Rumæniens mange herreløse hunde, som løber rundt overalt på gaderne, blev fodret og kælet grundigt med, da
de fik besøg fra Danmark. Mødet med Rumænien aktiverede omsorgs-genet hos mange af vores studerende. Det var
dejligt at se, at de således havde en positiv og sund reaktion på den udfordring, et møde med Rumænien er.

BALLONFLYVNING I MAGLEBY
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GODT GANG I
BALLONFLYVNINGEN
PÅ MAGLEBY
SKOLECENTER

MAGLEBY
SKOLECENTER ER
REGISTRERET
SOCIALØKONOMISK
VIRKSOMHED
Magleby Skolecenter har nu fået
godkendelse som Registreret
Socialøkonomisk Virksomhed.
At være socialøkonomisk virksomhed
betyder, at virksomheden har et socialt
formål, og at al overskud skal investeres i
virksomheden. Intet overskud fordeles til
privatpersoner.
Registreringen er en form for
varemærke, der viser, at Magleby
Skolecenter tager et stort socialt ansvar
og bidrager til at løse sociale opgaver i
samfundet.

Efter sommerferien er ballonflyvning
nyt fag på Magleby Skolecenter. I løbet
af efteråret har mange af vores elever
og studerende haft muligheden for at
komme op og se jorden fra 800 meters
højde. Det er en helt særlig oplevelse.
Første gang i en ballon kaldes en
ballondåb, og vores certificerede
balonskipper – også kaldet euronaut –
Christoffer Mundt uddeler dåbsbeviser
til de heldige. På billedet er det netop
Christoffer, der er ved at få ballonen til
at lette, mens Amdi har tid til at give et
smil til fotografen. Vi er ved at samle et
hold, der vil øve sig og dyrke sporten.
Når vi har fået lært teknikken, vil vi
deltage i konkurrencer i ballonflyvning.
Christoffer deltager i øvrigt selv i VM i
ballonflyvning i Dubai i december. Så
der er muligheder for Team Magleby,
hvis vi bliver gode nok.

INVITATION
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ÅBNING AF NYT BOSTED

Du inviteres hermed til åbning af vores nye bosted i Ting
Jellinge på Ting Jellingevej 15, 4262 Sandved
Mandag den 30. november 2015 kl. 15.30
Næstveds borgmester Carsten Rasmussen vil klippe den
røde snor og officielt åbne bostedet.
S.U. på 20 84 58 16
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.

