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DEN INTERNE SKOLE
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EVENTYRLIG STUDIEREJSE TIL ST. VINCENT
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 en utrolig natur, som vi nød i fulde drag. Der blev
mulighed for at boltre sig i laguner og krystalblåt hav. Vi boede på en højskole på St. Vincent, og vi fik et vigtigt
indblik i livsforholdene.
Selvom der er dejligt på St. Vincent, har lokalbefolkningen store problemer at slås med. Udover fattigdom begynder
de at mærke følgerne af klimaforandringerne, fordi de som øboere bor ved havet, hvor klimaet i disse år bliver
mere ekstremt. Derfor deltog vi en dag i en stor træplantningsaktion, hvor vi hjalp med at plante træer. Træerne
beskytter øen, fordi de holder på jorden og forhindrer jorderosion, der ellers er en alvorlig lokal konsekvens af
klimaforandringerne flere steder på kloden.
En helt særlig oplevelse havde eleverne, da de reddede en ung lokal mand fra at drukne. De fandt ham livløs i
vandet, og de fik tilkaldt hjælp og hjulpet ham i land. En søndag var vi i kirke og oplevede en meget anderledes
gudstjeneste, end vi er vant til. Reggaemusikken kommer fra Caribien og derfor er den selvfølgelig også en del af
gudstjenesten der.
Sådan en rejse er en helt særlig oplevelse, der giver livsmod og livslyst. Det er også meget læringsrigt, fordi vi får
et indblik i et land, der har en helt anden kultur, og hvor befolkningen har meget anderledes og vanskeligere
livsvilkår end os. På den måde er sådan en rejse en meget vigtig del af undervisningen og programmet på Magleby
Skolecenter.

EFTERÅRSKONCERT & CARIBIEN
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GOD RAP OG LÆKKER GUITAR TIL EFTERÅRSKONCERTEN

Flere elever og studerende fra Magleby Skolecenter optrådte med stor energi og entusiasme på scenen til
efterårskoncerten. Lukas gav flere eksempler på sit fremragende guitarspil, Mikkel Andersen tog sig af trommerne
og Mathias, Tobias og Mike rappede. Mike havde lavet et personligt rap, der formåede at røre publikum. Tobias
viste sig at være lidt af en scenekunstner, som også på scenen kunne levere vittigheder, der høstede et pænt
bifald. Mathias er allerede kendt som en dygtig rapper. Han optrådte med sit eget nummer ”Mærker lyset igen”,
som han i øvrigt har været i studie og indspille. Nummeret kan høres på You Tube, hvis man søger på ”MHD
Mærker lyset igen”.
Efterårskoncerten blev afholdt mandag den 17. november i Nordsjælland. De fem skoler fra Boserup, Lindersvold,
Skydebanegård, Hellebæk og Magleby samledes traditionen tro, og flere elever og studerende fra de forskellige
skoler leverede rigtig flotte kunstneriske præstationer. Udover musikken præsenteredes også digte skrevet af
Katrine, Maria og Baltser. Det fælles tema for vores optræden på efterårskoncerten var ”Forvandling”.

KRYSTALBLÅT VAND
OG DELFINER
- Vi nød bare solen og varmen og det
krystalblå hav med delfiner og skildpadder. Vi var ude at bade og dykke.
Der blev slet ikke tid til at sidde og
hænge på værelserne.
Vi var i gang hele tiden, siger
Alexander, der går i Multiklassen.

STU STUDIEREJSE
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SOCIAL STUDIETUR TIL TJEKKIET
Fra den 26. september til den 3. oktober 2014 var STU på
studierejse i Tjekkiet. Turen gik blandt andet til Prag, og der blev
også tid til at se et museum for Skoda og et besøg i
koncentrationslejren Theresienstadt. En dag blev tilbragt i en
kæmpe naturpark, hvor der blev mulighed for at prøve rapelling.
For nogle var det et absolut højdepunkt at se det berømte
skyggeteater. Det er en teaterforestilling, der foregår i mørke og
hvor skygger agerer på et hvidt lærred.
- Det bedste ved turen var det sociale, siger Johanne, der har haft
en fin tur. - Det var dejligt at gå sammen i Prag og opleve alle de
ting sammen.
Turen har rystet STU’erne rigtig godt sammen. På STU er startet
intet mindre end 19 nye studerende efter sommerferien. En
håndfuld af dem er hjemmevante på skolen, fordi de kommer fra
Den Interne Skole, men der har bestemt været mange, der skulle
lære hinanden at kende.

Det sociale er en vigtig del af en STU. Det er en særlig vigtigt for unges identitetsdannelse at være en del af en
gruppe og spejle sig i jævnaldrende.
På den måde har et væsentligt udbytte fra studierejsen været et godt sammenhold og et godt kammeratskab i STUgruppen.
På billedet ovenover sætter Gwen en hængelås på kærlighedsbroen.

STU HAVE & VÆKSTHUS OG KØRESKOLE

HØST PÅ MAGLEBY
Høsten er højsæson for produktionen Have &
Væksthus. På billedet er det Jonas, der er i fuld
gang med at høste gulerødder. Jonas er ny på STU
og det har hurtigt vist sig, at Jonas er god at have
med i haven. Jonas tager fat med frisk mod, og det
er et godt sted at starte, når man skal lære et nyt
fag. Hvis bare man er motiveret og går til den, så
lærer man hurtigt nye ting og opnår nye
færdigheder.

JIMMI, SIMON OG KATRINE
FIK KØREKORT
Der er godt gang i køreskolen på Magleby. Her i
efteråret har Jimmi, Simon og Katrine bestået
køreprøven. Stort tillykke til dem.
For flere af de studerende er det temmelig
krævende at gennemføre uddannelsen til kørekort.
Der er en stor del teori og megen træning, men det
er en stor motivation at se frem til at erhverve sig
et kørekort. Derfor hænges der i ved
teoriundervisningen og de praktiske øvelser bag
rattet.
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BOSTEDET MAGLEBY
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NYT BOSTED I MAGLEBY
Bostedet Magleby er vores nyoprettede botilbud for
unge i alderen 16-25 år. Botræning er for dig, der
har brug for voksenstøtte til at klare hverdag og
uddannelse. Vi har botræning i to villaer. På
Jættehøjvej i Slots Bjergby har vi seks pladser og på
Toften 10 i Skælskør har vi fem pladser.
Det nye bosted er startet op i efteråret 2014 og vi
er kommet godt fra start. Husene er efterhånden
ved at blive fyldt, og de nye beboere er glade for at
være her.
På bostedet Magleby er du en del af et godt
fællesskab. Samtidig med at du bor sammen med
andre unge, får du også støtte til at lære
almindelige livsfærdigheder. Vi lærer at lave sund
og lækker mad, holde styr på indtægter og udgifter
og selv klare alle de ting, man skal kunne i
voksenlivet.
Bostedet Magleby er kammeratskab, fællesskab og
livsfærdigheder.

HÅNDVÆRK PÅ
TOFTEN 10
Villaen på Toften 10 havde brug
for en omfattende renovering
inden den kunne tages i brug til
botræning. Så er det godt, at vi
har mange dygtige
håndværkere på STU.
Håndværkersjakket har
arbejdet hårdt hele sommeren
og efteråret, og nu står villaen
klar.
Der er blevet støbt gulve og
lavet badeværelser. Der er
blevet lavet gipsvægge og
muret mure og lavet fyrrum.
Vinduerne er blevet skiftet ud
til nogle store vinduer ud mod
terrassen, så der kommer
masser af lys ind i spisestuen.
På billedet ses Jonas i gang
med udendørs renovering.

JUBILÆUM OG PRISOVERRÆKKELSE

MAGLEBY
SKOLECENTER
FEJRER 15 ÅRS
JUBILÆUM
Magleby Skolecenter fylder 15
år. Det fejrede vi med en flot
reception fredag den 19.
september. Vores
samarbejdspartnere, naboer og
gode venner kom og var med til
at fejre os.
I 15 år har vi nu vendt skuden
for unge mennesker, der har det
rigtig svært. Det er unge, som
har fået en ny chance i Magleby
og som nu bidrager positivt til
vores samfund. Det er unge,
som nu er en del af et
fællesskab, som har lært en
masse og som nu kan klare sig
selv.
Magleby Forsamlingshus var
fyldt af glæde og fest. Glæde
over mange menneskers fælles
resultater gennem 15 år.
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MAGLEBY SKOLECENTER MODTAGER LBR
PRISEN 2014
Magleby Skolecenter modtager det Lokale Beskæftigelses Råds
virksomhedspris 2014.
Det Lokale Beskæftigelses Råd giver prisen til en virksomhed i Slagelse
Kommune, der udviser særlig social ansvarlighed og engagement. Magleby
Skolecenter belønnes hermed for sin mangeårige indsats for at understøtte
den lokale beskæftigelse.
Magleby Skolecenter har siden starten i 1999 set det som en ressource for
virksomheden at ansætte medarbejdere, som har svært ved at finde
fodfæste på arbejdsmarkedet, men som alligevel besidder store evner og
potentialer. Derfor har vi altid mange ansatte i løntilskud, flexjob,
isbryderordning, jobrotation og andre støttede ansættelsesformer.
Virksomheden er uddannelsessted for adskillige uddannelser og vi har
mange ansatte på voksenlærlingekontrakter. Mange har efterfølgende fået
tilbudt fast ansættelse på skolecentret.
Denne ansættelsespolitik har gavnet beskæftigelsen i lokalområdet.
-Virksomhedsprisen er et stort skulderklap. At Magleby Skolecenter vinder
prisen er med til at synliggøre, at det er en stor ressource for
virksomhederne at tage mennesker ind, som det måske ikke er oplagt at
ansætte, siger skoleleder Ingolf Ingemann Damm.
Prisen er et maleri eller en skulptur, der vil blive overrakt i Magleby
Forsamlingshus den 15. december.

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.

