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DEN INTERNE SKOLE PÅ 
STUDIEREJSE TIL ØSTRIG
Mødet med Østrigs enestående natur blev en helt ekstraordinær 
oplevelse for 16 elever og 12 lærere, da Den Interne Skole i perioden 5. 
-12. oktober besøgte landet. Vi nåede helt op i 3029 meters højde, hvor vi 
fik kigget nærmere på en ægte gletscher. Fælles oplevelser i den kategori 
skaber godt sammenhold i elevflokken og åbner øjnene for, at verden er 
stor og livet er herligt!
På billedet herunder dyrker vi sporten canyoning. Selvom man har 
beskyttelseshjelm og -dragt på, kræver et klippeudspring fra 12 meters 
højde en del mod. Det havde eleverne. Der var mulighed for at springe fra 
2-12 meters højde.



SKOLE-ELEVER I VIRKSOMHEDSPRAKTIK
Mange af eleverne på Den Interne Skole er dygtige til at 
bruge deres hænder. Derfor orienterer de sig mod 
uddannelse og beskæftigelse indenfor det praktiske og 
håndværksmæssige område. De har stor glæde af at komme 
i praktik i en virksomhed, hvor de kan erhverve de 
færdigheder, de skal bruge i deres videre uddannelse og 
deltage i hverdagen på en arbejdsplads.

NICKLAS I PRAKTIK HOS 
SKÆLSKØR AUTOOPHUG

Hver tirsdag er Nicklas i praktik hos Skælskør Autoophug. 
Nicklas deltager i alle arbejdsgangene på værkstedet. Han 
tapper olie af bilerne og skiller dem ad, så reservedelene kan 
blive solgt. Nicklas trives godt i virksomheden og falder godt 
ind i fællesskabet på arbejdspladsen. Nicklas er, ifølge 
chefen, dygtig til sine opgaver. 

NICOLAS I PRAKTIK HOS SPORT 24

BENJAMIN I 
PRAKTIK HOS 
DALMOSE AUTO
Hver mandag er Benjamin i praktik hos 
Dalmose Auto. Benjamin er glad for at skrue 
på biler, og han har også selv hænderne 
rigtigt skruet på. Derfor lærer han meget på 
værkstedet og er således begyndt at sætte 
kursen mod sin fremtidige uddannelse.

Nicolas er vild med fodbold. Han er en af de vigtige 
stamspillere i F.C. Magleby, der træner hver onsdag 
eftermiddag. Derfor har han en stor viden om 
sportsudstyr og har i efteråret flere gange været i 
praktik i Sport 24 i Slagelse. For Nicolas har det 
været en positiv oplevelse at opdage, at han kunne 
bidrage med sin viden om sportsudstyr og være 
med på arbejdsmarkedet.  



STU PÅ STUDIEREJSE
TIL TJEKKIET
I perioden 19. - 27. september deltog 32 unge STU-
studerende og 14 lærere i en 9-dages studietur til 
Tjekkiet. Rejsen blev gennemført i vores egne 
minibusser. Humøret var højt, da vi gik rundt i den 
dejlige og specielle hovedstad Prag og nød de historiske 
omgivelser og centraleuropæiske klimaforhold.
Der blev også tid til lidt actionoplevelser i den 
imponerende naturpark i bjergene, der ligger i den 
nordlige del af Tjekkiet. Vi hyggede med lidt river rafting, 
go high og med at køre ned af et bjerg på 
en el-scooter.
Rejsen gav os et godt indblik i leveforholdene 
og kulturen i Tjekkiet, så vi fik ny viden og fine oplevelser 
med os hjem. 



FOLKEEKSAMEN 
PÅ STU

Den Særligt Tilrettelagte Uddannelse STU er en eksamensfri 
ungdomsuddannelse. På Magleby Skolecenter mener vi, at 
det er sundt og lærerigt at give de studerende udfordringer. 
Derfor har vi, som noget nyt, indført Folkeeksamen, som vi 
afholder fire gange om året. Opgaven aftales mellem den 
studerende og læreren. Vores første Folkeeksamener er 
afholdt i oktober.
Sofie overraskede os alle med sin imponerende 
videopræsentation om ridderturneringer. På studierejsen til 
Tjekkiet oplevede vi en ridderturnering. Sofies video bestod 
af billeder og filmklip, hun havde taget af opvisningen i 
Tjekkiet, musik og Sofies speak, hvor hun fortalte om 
historien bag ridderturneringerne. Det viste sig, at Sofie 
gennem en mangeårig interesse for ridderturneringer, havde 
erhvervet sig omfattende viden på området.
Emma kvalificerede sig næsten til optagelse i Den Store 
Bagedyst med sin flotte oreo-lagkage. Emma scorede 
toppoint for pyntning og præsentation, som det ses på 
billedet til venstre. Alexander bagte drømmekage, som det 
ses på billedet herunder. Sara og Julie bagte også kage. Alle 
bagerne fik til opgave selv at finde opskrift, købe ind, bage og 
servere kagerne. 
Claus, Nikolaj, Freja og Jasmin lavede flotte plancher om 
studierejsen med billeder og beskrivelser. På billedet 
herunder er Claus ved at holde foredrag for sit team om 
studieturen.
Mickey holdt foredrag for sit team om Hard Ball og Rasmus 
holdt foredrag om tegneserier. Mikkel holdt foredrag om 
studierejsen. 

Alle deltagerne blev udfordret til 
Folkeeksamen og opdagede, at de kunne 
mere, end deres lærer troede. Nogle brød 
endda grænser, da de skulle stå foran 
deres team og holde foredrag. Alle 
deltagerne i Folkeeksamen modtog et 
flot diplom som bevis på en god indsats. 



REJSEGILDE PÅ 
SØHOLT
Et hel ny bygning er under opførelse. Det er 
Søholt, der opfører et hjem med ni 
værelser, køkken, stue, badeværelser og 
øvrige fællesarealer til de unge, der bor på 
Opholdsstedet Søholt. I december 2017 
brændte Slusen, og ud fra den gamle 
bygning, rejser der sig nu en ny. STU 
Håndværk under ledelse af sjakbajs Bjarne 
Sidelmann, der ses på billedet, står for 
opførelsen. Billedet er fra rejsegildet, som 
vi holdt i august. Det nye opholdssted 
forventes at stå færdigt til foråret. 
Undervejs er der masser af gode 
håndværkeropgaver til os. I skrivende 
stund går flere studerende på STU og 
glæder sig til januar, hvor det indendørs 
malerarbejde går i gang.    

GOLFSTRØMMEN 
I LALANDIA
Efterårsferien var pakket med sjove aktiviteter for 
beboerne på Golfstrømmen. Højdepunktet var dagen i 
Lalandia, men Lazer Tag, biograftur og shopping var 
heller ikke dårligt. Vi fik også tid til hjemlig hygge, hvor 
vi prøvede selv at lave bolcher.

HALLOWEEN OG MORTENS AFTEN 
I BOTRÆNINGEN
I botræningen fejrer vi årstidernes fester. Den 31. oktober fejrede vi Halloween og 
den 14. november fejrede vi Mortens Aften. Når vi holder fest, er alle de unge fra 
de tre huse samlet til en stor fælles fest. Festerne er højdepunkter i løbet af året. 
Og hvem kan ikke lide en fest? Det kan vi i hvertfald.



EFTERÅRSKONCERT 2018

DELER ERFARINGER OM 
REHABILITERING PÅ 

NATIONAL KONFERENCE
Magleby Skolecenter deltog på 11. nationale 
rehabiliteringskonference på Hotel Nyborg Strand den 31. oktober. 
På konferencen holdt skoleleder Ingolf Ingemann Damm 
parallelsession, hvor han gav et indblik i, hvordan STU på Magleby 
Skolecenter bidrager til rehabiliteringen. De ca. 50 tilhørere var 
meget begejstrede for vores tilbud og tilgang til arbejdet med unge, 
der har brug for en særlig indsats.
Den 11. nationale rehabiliteringskonference blev arrangeret af 
Rehabiliteringsforum Danmark, hvor en bred vifte af aktører på 
området mødes. Magleby Skolecenter er ny partner og opfordrer 
alle der arbejder indenfor området til at melde sig ind på 
www.rehabiliteringsforum.dk

Tirsdag den 13. november holdt vi efterårskoncert på Magleby Skolecenter sammen med vores 
venskabsskoler fra Roskilde, Fakse og Nordsjælland. På scenen optrådte vi med musikalske 
indslag, teaterforestilling og oplæsninger af egne digte. 
Til lejligheden har vi udgivet en digtsamling, som mange af eleverne har leveret fine bidrag til. 
Digtsamlingen er redigeret af lærer Baltser Andersen og har fået titlen "Giv livet en chance". På 
billederne ses Victor og Jeppe på scenen, hvor de læser deres egne digte op for publikum. Maglebys 
band spillede. På billedet til venstre ses Alex på bas og lærer Marlene Damm Henriksen. 
Koncerten bød på masser af god kunst, kultur og underholdning. For mange af de unge var det 
overvældende at optræde foran et publikum, men de havde alle noget på hjerte og formåede at få 
deres digte og musik formidlet hele vejen ned på bagerste række.



MIKKEL, 
TOKE OG 
NIKOLAJ 
HAR FÅET 
KØREKORT

Magleby Køreskole har 
udklækket tre nye bilister. Det er 
Mikkel, Toke og Nikolaj, der har 
taget kørekort som en del af 
deres STU. Tillykke til dem alle 
tre!




