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LÆS OM:
Karate er nyt valg fag
6 STU studerende har fået kørekort – endnu flere på vej
Et brag af en efterårskoncert
Matematik i parken

Vi er på internettet!
Du finder os på: internetadresse

Tlf.: 58 16 10 10 – www.magleby.dk – maglefri@pc.dk

EFTERÅRSREJSE TIL SLOVENIEN/KROATIEN
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BENJAMIN, MIE OG HANCI
HOLDT FOREDRAG
I efteråret var hele Den Interne Skole på en 12-dages
busrejse til Slovenien. At turen var en kæmpe
oplevelse for eleverne kunne mærkes på de foredrag,
de holdt efter hjemkomsten. Benjamin, Mie og Hanci
lod deres begejstring smitte af på foredragene og
derfor blev deres foredrag også en oplevelse for
tilhørerne.
Benjamin besøgte Lille Egede Friskole og holdt
foredrag for 5. klasse med sit flotte diasshow. Det
lykkedes Benjamin at holde elevernes
opmærksomhed fanget i 45 minutter, hvilket er en
præstation, de fleste faglærere ville være
misundelige over. 5. klasserne stillede mange
spørgsmål til Benjamin. De var især meget
interesserede i at få at vide, hvad det var for en
skole, hvor man kunne komme ud på så spændende
en rejse.
Mie og Hanci holdt to foredrag. De besøgte et plejehjem
i Skælskør og Boserup Skole, der er en specialskole
ligesom Magleby Skolecenter. På plejehjemmet var
tilhørerne meget søde, men flere af dem var også meget
gamle. F.eks. var der en mand, der sad og sov under
hele foredraget, men det distraherede ikke Mie og
Hanci, der med stor entusiasme fortalte om den
spændende tur. De gamle stillede masser af spørgsmål,
faktisk stillede de mange af de samme spørgsmål flere
gange, fordi de glemte svarene igen. Men Mie og Hanci
var tålmodige og gennemførte foredraget i fin stil.
Både Benjamin, Mie og Hanci oplevede også at blive lidt
nervøse undervejs. Men så fokuserede de bare på det,
de skulle sige og støttede sig til deres dias og
powerpoint. Derfor var det en positiv oplevelse for de
tre elever, der alle formåede at fange og fastholde
tilhørernes interesse og på den måde levere et par
succesfulde foredrag.

DET ER SJOVERE AT LÆRE I KØKKENET END I KLASSEN
Magnus er i praktik i køkkenet hver torsdag. Her arbejder han og lærer meget om at lave mad. Magnus er glad for at
arbejde sammen med kokken Per, og han overvejer selv en dag at blive kok. Magnus kan bedre lide den måde, man
lærer på i et køkken, end måden, man lærer på i klassen.
Han kan godt lide at bruge ingredienser til at give maden smag. - F.eks. har jeg krydret hakkebøfferne med oregano
og paprika. De smagte mega godt, siger Magnus, som til daglig går i Juniorklassen. Efter frokosten er der mange, der
kommer og siger tak for mad eller det var en lækker frokost, og det gør Magnus glad.

EFTERÅRSKONCERT – BYENS AUTO
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ET BRAG AF EN EFTERÅRSKONCERT
TIRSDAG DEN 26. NOVEMBER var
Magleby Skolecenter vært for et
fælles kulturarrangement, hvor
elever og lærere fra en række
skoler optrådte med musik, dans
og digte.
Magleby Skolecenter optrådte
med temaet ”Livet er en rejse”,
fulgt af Hellebæk og Skydebanegårds tankevækkende teaterforestilling ”Climate Change –
Act Now”. Derefter leverede
Lindersvold med “The trashcan
band” et forrygende music- og
danse-stykke. Skolerne i Boserup
kom med en kombineret danseog digtforestilling, der var meget
flot, med temaet ”Forvandling”.
Endelig leverede Nordsjællandsskolernes Ungdomssymfoniorkester klassisk musik, hvor det
viste sig, at mange elever er
blevet meget sikre i at spille på
violin, kontrabas og andre
instrumenter. Der herskede en
fantastisk stemning, og eleverne
viste en hel mangfoldighed af
talent. På billedet ses Hanci og
Cenk, der optræder med Stomp.

HAR RODET MED BILER HELE
SIT LIV
Hver tirsdag er Jesper i praktik på Byens Auto, der er
Magleby Skolecenters autoværksted. De andre dage
går han i Sammenholdet, men tirsdag er Jespers
bedste dag. Her gør Jesper nemlig det, han er bedst
til, og det er mekanikerarbejde. Mekanikerarbejdet
er med til at motivere Jesper til at give den en
skalle med skolearbejdet. Han kan godt se
nødvendigheden af at blive god til dansk og
matematik, hvis han skal have en fremtid med biler.
Jesper har rodet med biler hele sit liv. Det er ikke
svært at reparere dem. Det svære er at finde fejlen.
Det kan godt tage lang tid at finde ud af, hvad der er
galt. Når først, man har fundet ud af det, er det let
at reparere bilen mener Jesper, men han er altså
også en haj til det med biler.

KØREKORT & HYGIEJNE BEVIS
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VI HAR FÅET KØREKORT
Magleby Skolecenter tilbyder køreskole som en del
af STU. Casper, Mikkel, Lasse og Sebastian, (samt
flere tidligere elever, der har færdiggjort STU) har
allerede taget kørekortet. Kørekortet er et stort og
vigtigt resultat, der både giver selvtillid og
jobmuligheder.
Både Casper og Lasse har kørt meget, siden de tog
kortet. Lasse kører mad hver dag til folkene på
Byens Auto. Han sørger for, at de får frokost. Lasse
er også den, der kører derhjemme. Derfor er han
allerede blevet en rutineret chauffør. For som
Casper siger, så er det først efter at man har fået
kørekortet, at man rigtig lærer at køre bil. Det
kræver nemlig meget træning at blive god til det.
Inden man får udleveret det fine lyserøde
plastickort, er der også meget at lære. – Det
sværeste var vigepligterne og teorien, men
glatbanekurset var fedt. Man kan ikke sige, at det er
sjovt at tage kørekort, for det er en hel masse, man
skal. Det allerbedste er, at man har kortet, siger
Casper.

GWEN FIK HYGIEJNEBEVIS
Det er ikke kun køreskolens elever, der har fået bevis for
deres kvalifikationer. Også Gwen har fået et diplom,
nærmere betegnet et Hygiejnebevis. Nu har hun lov til at
arbejde med fødevarer og kan derfor få arbejde i et
køkken eller et andet sted i restaurationsbranchen.
Gwen havde tre superspændende kursusdage på
kokkeskolen på Selandia, hvor hun lærte alt om, hvordan
man skal håndtere fødevarer, så de ikke bliver
fordærvede. Gwen overvejer at vende tilbage til
Selandias kokkeskole efter afsluttet STU, for at tage en
uddannelse som smørebrødsjomfru.
Gwen kan godt lide at anrette maden, så den ser flot ud
og præsenterer sig godt på tallerkenen.

JONAS ER FOTOJOURNALIST PÅ NYHEDSBREVET
Ligesom Gwen kan Jonas godt lide at få tingene til at se flot ud. Hvor Gwen anretter frokosten, tager Jonas
fotografier med kameraet og forbedrer dem på computeren i Photoshop.
Jonas har potentiale til at blive en rigtig dygtig fotograf. Det er Jonas, der har taget mange af billederne til dette
nyhedsbrev. Tak til Jonas for godt arbejde.

MAGLEBYS HÅNDVÆRKERSJAK

MED SJAKKET PÅ ARBEJDE
Jimmie, Mikkel og Thomas er Maglebys faste
håndværkersjak. De er hårdtarbejdende og arbejder
ude i næsten alt slags vejr. De har efterhånden sat
deres præg på alle områder af skolen, hvor de
reparerer og forskønner tingene.
Flottest ser forsamlingshuset ud, der er sommerens
helt store projekt. Murene er blevet rengjort, filset
og malet, og træværket er blevet smurt, så det
gamle forsamlingshus, der oprindelig blev opført i
1884, nu står og ser nyt og flot ud.
I øjeblikket er sjakket i gang med minigraveren, da
der er en del jord der skal flyttes og skubbes og
graves. Vi skal have lavet nogle nye jordvolde, så vi
skal have fat i sjakket igen. Der er hele tiden brug
for sjakket her på Magleby.
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NYT FAG & MATEMATIK MARATON

NYT VALGFAG PÅ MAGLEBY
Karate er et nyt valgfag på Magleby Skolecenter. Det er
Bryan Stokes-Van Fleet, der er lærer i drengeklassen,
som opretter faget. Bryan underviser i en form for
karate, der kaldes shin kyokushin, hvor han har sort bælt
med shodan. Bryan er godkendt som professionel
instruktør af Danmarks Karate Union.
Karate er en hård men også meget organiseret disciplin.
Faget er allerede blevet et stort tilløbsstykke på
Magleby. Eleverne kommer også med i DKU, hvilket
betyder, at de kan deltage i konkurrencer og lejre.
Bryan kommer oprindeligt fra England og kom til
Danmark i 1997. Han blev Danmarksmester i Knock Down
i 2001. Bryan er fotograferet i sin dogi, det japanske ord
for karate-dragt.

MATEMATIK I PARKEN
I uge 47 havde hele skolen matematik-maraton. Alle
formiddagstimer var matematik og de forskellige klasser
dystede om at være den bedste matematik klasse på
skolen. Vinderen blev drengeklassen, og præmien er en
tur i Den Blå Planet for hele klassen. Som man kan se på
billedet, kan matematik godt foregå i parken. Her er det
parken på Borreby Gods, der er blevet genstand for en
nøjere matematisk undersøgelse.
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GOLFSTRØMMEN & SØHOLT

EN STOR FAMILIE
Det bedste ved Søholt er den kærlighed og sammenhold vi har
til hinanden. Vi er faktisk en stor familie.
Jeg hedder Patrick. Jeg er 17 år gammel og har boet på
Søholt i knap tre år.
Alle hverdage er altid en overraskelse. Lige pludselig kommer
der en voksen og spørger om vi enten vil med ud og spille
fodbold eller volleyball, eller bare sidde og spille et spil kort.
Somme tider kommer de voksne også med nogle ret skøre
idéer, som f.eks. at køre bokart eller tage et smut i Tivoli.
Derfor ved man aldrig, hvad man kommer ind til efter skole.
Vi er ni unge på Søholt. Vi har det rigtig godt sammen alle
sammen. Mine bedste venner kan tit se på mig hvordan jeg
har det og omvendt. Det er godt og have både gode venner og
venner der betyder lidt mere som f.eks. et broderskab.

Golfstrømmen har været et vendepunkt i mit liv. Jeg var i tvivl om mit liv nogensinde
”

ville blive bedre. Da jeg kom på Golfstrømmen, fik jeg den
hjælp, jeg havde brug for. Og nu står jeg og skal flytte i
botræning, for at lære at stå på egne ben.” Maria, 17 år, har
boet på Golfstrømmen i 4½ år.
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AKTUELT PÅ SØHOLT
Vores faste ugentlige aktiviteter på Søholt er
fodboldtræning, billard, skydning og aktiviteter
i gymnastiksalen. Derudover har vi planlagt
vores juleprogram for december måned. Alle
de unge får en julesok, som indeholder en
overraskelse hver morgen frem til den 19.12.
Den 9.12 drager vi alle til Tivoli, hvor vi
julehygger, har det sjovt, og spiser julemiddag
sammen. Vi holder også juleaften, med
and/flæskesteg, dans om juletræ, og de unge
får deres julegaver af Søholt.

PÅ GOLFSTRØMMEN VENTER
VI PÅ JULEMANDEN
På Golfstrømmen får vi hver søndag
adventsgave til huset. Sidste år fik vi bl.a. en
cd-afspiller med dockingstation. Julemanden
kommer allerede den 17. december i år, hvor
vi holder vores store julefest inden de fleste
tager på juleferie.Derfor skal vi have
ønskelisterne klar tidligt. For 2014 ønsker vi
store oplevelser og spændende rejser.

KÆRE GODE VENNER – I ER HERMED INVITERET TIL

VINTERKONCERT 2014
2. FEBRUAR PÅ BORREBY GODS, SKÆLSKØR

Vores næste store koncert er i den grad i
støbeskeen. Derfor inviterer vi dig/jer nu – for
vi kan allerede se, at pladserne nok bliver ”solgt
ud” meget tidligt.
Vinterkoncerten kan du/I opleve:
2. februar på Borreby Gods ved Skælskør.
2014 er 100-året for 1. Verdenskrigs udbrud. For
at markere at krig må være fortid for al fremtid
opfører et kor af lærere og elever fra skolerne
”The Armed Man – A Mass for Peace”,
komponeret af Karl Jenkins.
Elever og lærere fra skoler på Sjælland
optræder for os – de har i næsten et år arbejdet
sammen med to fantastiske musikere fra
Venezuela, som er rundet af det nu meget
legendariske El Sistema i Venezuela – skabelsen
af musik udøvelse for alle – som i dag har ført til
mere end 500 ungdoms-orkestre i landet.

Hellebæk, Skydebanegaard og Boserup glæder
os med resultaterne af deres anstrengelser – og
indvier dermed også en ny tradition, hvor
skolernes egne musikgrupper optræder på
Vinterkoncerten.
Murat Coskun kommer igen og laver Drum
Circle med os.
En ny vinterkoncert, som bygger meget på
vores egne kræfter – og der skal nok komme
endnu mere ind i programmet inden vi ses til
februar.
Sæt kryds i kalenderen lige nu. For vi vil blive
glade for at mødes med jer under så positive
omstændigheder. Der bliver meget at opleve.
Tilmelding til Magleby Skolecenter på telefon
58 16 10 10 senest 10. januar. Max. 2 billetter
pr. person.
Vi ses – venlig hilsen Magleby Skolecenter.

