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LÆS OM:
Magleby Skolecenter opsætter Skatteøen
På vej til Norge – i selvbyggede biler
Skakholdet vinder sølv
Ridning er et hit blandt pigerne
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MUSICAL – SKATTEØEN
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MAGLEBY SKOLECENTER OPSÆTTER SKATTEØEN
I slutningen af maj måned vil blodtørstige pirater,
langhårede eneboere og smukke prostituerede
indtage scenen på Borreby Teater.
Magleby Skolecenters teaterhold opsætter
Sebastians berømte musical Skatteøen, og allerede nu kan vi afsløre, at der venter publikum en
stor oplevelse.
Projektet iværksættes i tæt samarbejde med
Borreby Teater. Godsejer og teaterdirektør
Joachim Castenschiold er instruktør på forestillingen, der opføres i den nye flotte teatersal på
Borreby Teater.
De medvirkende elever og lærere er i fuld gang
med at øve på rollerne, og når kostumer, kulisser
og musikken kommer på, forvandles scenen på
Borreby til en ø i Caribien for flere hundrede år
siden.
-Det er ikke dig, der står på scenen, det er Jim.
Du skal være en anden person end dig sig selv,
når du spiller teater. Dramalærer Tove Lunden
er ved at instruere Kenneth i, hvordan han skal
gøre. Det er tydeligt, at det er sjovt at lege med
rollerne og prøve at være en anden end sig selv.
Teater er et vigtigt valgfag på Magleby. Det er fordi, at det giver eleverne mulighed for at at spille en rolle og være
en anden person. Når man er ung, skal man vælge sin identitet og profession. Hvem er du? Hvad kan du lide? Hvad
vil du være? Teaterundervisningen er med til at styrke de unge i deres identitetsdannelse. Man kan være ond eller
god. Man kan være pirat eller læge. Man kan udvikle sig positivt – og negativt. Der er valg og muligheder. Hvilken
rolle vil du spille? Hvem vil du være?
At være pirat for en dag bliver i hvert fald en stor oplevelse. Både for de medvirkende og for publikum. Skolens
venner, naboer og samarbejdspartnere er naturligvis alle inviteret. Dette foregår den sidste uge i maj. I kan godt
begynde at glæde jer. Det gør vi.

SKOLEPRAKTIK & MEDALJER
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MIN STORE LANGFART MELLEM OMØ, AGERSØ OG STIGSNÆS
Om mandagen mødte jeg i skolepraktik på
Stigsnæs kl. 7.50. Vi skulle sejle kl. 8.00. Jeg
skulle vise folk, hvor de skulle holde med deres
biler, så der var mere plads, for vi skulle sejle
med lastbiler. Jeg åbnede for visiret og for
bovrampen. Vi sejlede med medicin og
ambulance, og vi lavede pis med hinanden. Da vi
var ude og sejle var det pissesjovt at høre på,
hvordan passagererne snakkede med hinanden,
for folk fra Omø og Agersø kan ikke lide
hinanden. Omø kalder Agersø for abekat og
rykmås. Jeg var ude og køre gaffeltruck, og jeg
har været i maskinrummet og fylde olie på og
lave motoren.
Min chef skrev bagefter, at jeg er en engageret
ung mand. Det er fordi, jeg fik nogle opgaver,
jeg godt kunne lide.
Skrevet af Mikkel Andersen, juniorklassen.

MAGLEBYS SKAKHOLD
VINDER SØLV
Tirsdag den 21. januar deltog skoleskakholdet fra
Magleby Skolecenter i Vestsjællands
Kredsmesterskab i holdskak for skoleelever.
Magleby Skolecenters skakhold opnåede en flot 2.
plads i A-rækken og har kvalificeret sig til at
deltage i kampen om Danmarks-mesterskabet .
Derfor skal holdet tre dage til Tjele Skakefterskole
i april for at deltage i DM. På billedet,
hvor turneringslederen Per Bromann står i
midten, ses fra venstre træneren lærer Baltser
Andersen, Dennis Acker Rasmussen, Qamar Usman
Hussein, Simon Rosenfeldt og Erik Iversen.

AMDI VINDER GULD I
BADMINTON
Mange af eleverne på Magleby Skolecenter er gode til
sport. En af dem er Amdi Jørgensen. Amdi er 15 år, går i
drengeklassen og dyrker masser af sport. Her ses han med
guldmedalje om halsen. Medaljen fik han, da han vandt en
badminton-turnering for skoleelever. Amdi vandt alle seks
kampe mod de tre andre deltagere i gruppen og fik således
maksimumpoint og guld. Tillykke til Amdi.

RIDNING & HÅNDVÆRK

RIDNING ER ET HIT BLANDT
PIGERNE
Selvom drengene er i overtal på Magleby
Skolecenter er pigerne stærkt tilstede, og de dyrker
deres interesser. Særlig populært blandt pigerne er
ridning. Gwen, Kimmie, Maria og Mie er alle med til
ridning, som foregår på Lundforlund Islandsheste
Center.
Gwen rider tirsdag, onsdag og torsdag på sin egen
hest Solfagur. Den har et islandsk navn, for det er
en Islænder. Torsdag er der undervisning i
ridehallen, og her er flere af pigerne med. Gwen
nyder tiden sammen med Solfagur og pigerne. På
billedet ses Gwen på Solfagur og Kimmie på Ørn.

PIGER PÅ HÅNDVÆRK
Pigerne på Magleby har også mulighed for at vælge
håndværkerlinjen. Håndværksfagene bliver mere og
mere populære blandt pigerne i disse år, og
Kathrine har valgt at gå den vej. Her ses hun i
sløjdlokalet, hvor hun folder sig ud med værktøjet.
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URMAGER, FOTOGRAF & GASTRONOM
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LASSE ER OPTAGET PÅ
URMAGERSKOLEN
Efter tre års uddannelse på STU bliver Lasse færdig
med uddannelsen til sommer. Så er det tid til at
tage afsked med Magleby Skolecenter og begive sig
videre ud i den store verden. Lasse er kommet ind
på Urmagerskolen i Ringsted, hvor han skal starte til
august. Lasse kan se tilbage på tre gode år, hvor
han især har lært at være sammen med andre. Han
har nået at sætte sit præg på klasselokalet med et
flot ur, som han har istandsat, og som han er
fotograferet ved siden af her.

JONAS LAVER FLOT BILLEDSERIE FRA VINTERKONCERTEN

PÅ MAGLEBY LÆRTE
JEG AT TAGE HÅND
OM MIG SELV
Rasmus Sørensen er 20 år. Sidste
sommer sluttede han sin STU og
flyttede fra Golfstrømmen til
Frederiksværk, hvor han bor hos sin
familie. Han er ved at tage
uddannelsen som Gastronomiassistent
på Hillerød Tekniske Skole.
I uge seks var Rasmus i praktik i
køkkenet og gensynet med de gamle
lærere og kammerater var lykkeligt. Det vigtigste, jeg har lært på STU og
på Golfstrømmen, er at tage hånd om
mig selv, siger Rasmus, der har valgt
at blive fotograferet sammen med
lærer Peter Seest. – Uden Peter ved
jeg ikke, hvor jeg ville have været i
dag, erkender Rasmus.

Søndag den 2. februar blev vinterkoncerten afholdt på
Borreby Teater. Koncerten blev en storslået musikalsk oplevelse. Jonas Hinrichsen var klar med kameraet og fangede nogle store øjeblikke fra koncerten. Du kan nyde hans
flotte billedgalleri på www.magleby.dk under multimedia

SKITUR TIL NORGE
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SKITUR I SELVBYGGET BUS
Lørdag den 1. marts er dagen, som rigtig mange her
på Magleby Skolecenter længe har set frem til. Det er
dagen, hvor vi tager på skitur til Norge. Turen er godt
forberedt. Særligt på værkstedet Byens Auto har der
været travlhed. Her har vi nemlig ombygget flere
minibusser, så vi har noget at køre derop i.
Mest spændende for eleverne har det været at være
med til at bygge en minibus op helt fra bunden.
Bussen har været skilt fuldstændig ad og alle dele har
været samlet (faktisk fra flere forskellige busser) og
en helt ny bus har set dagens lys. Den nye bus er
superflot og nylakeret. Den er blevet sølvgrå, hvor den
før var hvid.
Projektet har givet de studerende mulighed for at se,
hvordan en bil er konstrueret. For mange af vores elever
er det en fordel at se alle detaljerne. Det tager lidt længere tid at lære mekanikerfaget på den måde, men det er
nødvendigt at være grundig, hvis man skal have det lært. Projektet på Byens Auto har været pædagogisk helt rigtigt
og givet eleverne unikke muligheder for at lære mekanikerfaget fra bunden.
Nu kan de stolte studerende på mekanikerlinjen tage på skitur i en bil, de selv har bygget, og de kan også reparere
den, hvis den skulle gå i stykker undervejs. På billedet ses værkfører Erik Madsen sammen med Jesper.

GOLFSTRØMMEN & SØHOLT
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PÅ VEJ TIL NORGE
På Golfstrømmen går vi og glæder os til et af
årets helt store højdepunkter – nemlig turen til
Norge. Skisporten står i rigtig høj kurs, og
derfor er stemningen i top lige nu. Vi har en
del udstyr på Golfstrømmen, som man kan
låne, hvis man mangler, så vi går og prøver
skibukser og skibriller og den slags lækre sager.
På billedet ses Johan og Mikkel, der træner
balance i morgensport, så de er klar til
pisterne.

UDESÆSONEN SKUDT I
GANG PÅ SØHOLT
Så er det forår, og det betyder, at
udendørsaktiviteterne er i fuld gang på Søholt.
Fire af os er gået i gang med at tage
dykkercertifikat, for dykning er en af vores
favoritaktiviteter i sommerhalvåret.
Vi træner flittigt med vores sport, for vi skal
snart til stævne. Den 20. marts har vi
fodboldstævne i Fuglebjerg, og i april skal vi til
bordtennisturnering.

KOMMENDE HØJDEPUNKTER
PÅ MAGLEBY SKOLECENTER
20. marts: Fodboldstævne i Fuglebjerghallen
10. april: Bordtennisstævne i Fuglebjerghallen
3. maj: Forældredag
27.-28. maj: Teaterstævne på Borreby Teater.
5.-14. maj: Folkeskolens Afgangsprøver
5.-8. juni: Sommerteater på Tvind
16.-20. Juni: Årsprøver
26. juni: Sommerafslutning med forældrene.

Magleby Skolecenter proudly presents

SKATTEØEN

Magleby Skolecenter opfører Sebastians musical
SKATTEØEN på Borreby Teater i slutningen af maj 2014

