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STU FOR DIG S Æ R L I G E 
R A M M E RSTU på Magleby Skolecenter er for dig, der har 

behov for en individuelt tilrettelagt 
ungdoms-uddannelse.
Uddannelsen kan vare op til 3 år. Du kan tage 
alle de almindelige skolefag, og du kan vælge 
mange forskellige produktioner, så du kan øve 
dig i at bruge dine hænder.

Vi hjælper dig med at finde ud af, hvad du 
gerne vil være og med at opnå mange 
færdigheder. Uddannelsen er en godkendt 
ungdomsuddannelse, og ved afslutningen 
modtager du kompetencebevis, så du kommer 
godt videre mod uddannelse, job og fremtid.

Når vi planlægger din uddannelse sammen 
med dig, tager vi udgangspunkt i det, du er god 
til. Vi laver særlige rammer, der tager hensyn til 
dine udfordringer, og du får løbende mulighed 
for samtaler med voksne, som lytter til dig. 
STU er for dig, som har:

• Brug for et skoletilbud der skal lykkes

• Personlige, sociale eller faglige
 vanskeligheder

• Eventuelt en diagnose som ADHD, 
 autisme eller OCD
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KOMBINERET
TILBUD

På Magleby Skolecenter kan vi tilbyde både STU 
og botræning. Botræning er for dig, der har brug 
for voksenstøtte til at klare hverdag og uddan-
nelse. Mange af vore studerende på STU bor hos 
os i et af vores botræningshuse. Her får du dit 
eget værelse og adgang til fælles opholdsstue, 
køkken, bad og udenomsfaciliteter, som du deler 
med husets øvrige 4-8 
beboere.

DU SPILLER 
HOVEDROLLEN

I samarbejde med lærerne udarbejder du din 
egen ugeplan. De fleste sammensætter en 
ugeplan, hvor der både er skolefag og praktisk 
læring. Det vigtigste er, at DU hele tiden er med 
til at sætte dine egne mål. I samarbejde med din 
vejleder fra Ungdommens Uddannelsesvejled-
ning og din jobkonsulent fra Jobcenteret laver vi 

en uddannelsesplan. Planen indeholder mål for din personlige udvikling, faglige mål og fremtidsplaner 
for uddannelse og beskæftigelse.

Som en del af din STU har du også mulighed for at komme i praktik i en virksomhed. Vi arrangerer også 
brobygningsforløb på erhvervsuddannelserne og tilbyder AMU-kurser, der er relevante for dig. Din STU 
sammensættes, så du forberedes bedst muligt til at realisere dine drømme for job og voksenliv.
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STUDIER
Du kan tage alle skolefagene som Almen Voksenuddannelse (AVU). Du får din egen com-
puter, som du låner af skolen, mens du går her. 
Vi har en samarbejdsaftale med VUC i Slagelse, så du kan gå til prøve på Magleby 
Skolecenter. Prøverne foregår i VUC-regi. 

Du kan tage flere af VUC-fagene på niveau G, som ca. svarer til 9. klasse. Dansk og 
matematik på niveau G er adgangskravet til erhvervsuddannelserne. 
Du kan få undervisning helt op til niveau D, som er adgangskravet til HF.

Vi opretter undervisningshold i dansk, matematik og engelsk hvert skoleår. Du kan også 
få undervisning og gå til prøve i naturvidenskab og historie.

ALKALÆR 
Hvis du har svært 
ved at læse, får du til-
bud om undervisning 
i Alkalær. 

Alkalær betyder, at 
alle kan lære at læse. 

Alkalær er vores 
undervisningssytem 
i dansk på begynder-
niveau. 

Det tager udgangs-
punkt i sprogets lyde. 

Vi har rigtig gode er-
faringer med Alkalær. 
Mange unge, der 
ikke tidligere kunne 
læse, er blevet gode 
læsere.

PSYKOTERAPEUT
Vi har tilknyttet vores egen psykoterapeut. Du har mulighed for at få en personlig samtale, 
hvis du har nogle ting, som du synes er vanskelige. 
Samtalen er naturligvis fortrolig. Du kan tale om alt det, du ikke taler med andre om.

Psykoterapeuten fungerer også som supervisor for lærerne, så den rette støtte og de 
rette rammer for undervisningen kan tilrettelægges på bedste vis.
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ANSVARS-
OMRÅDER
Du kan få dit eget ansvarsområde, som du 
tager dig af. 

Nogle står for transport af sig selv og et 
par medstuderende i en af skolens per-
sonbiler. Efter erhvervelsen af kørekortet 
er det vigtigt at få noget køretræning. 
Derfor er der flere, der får transport som 
ansvarsområde. 

Når du bliver god til at passe et ansvar-
sområde, er du allerede tættere på 
arbejdsmarkedet. Så kan du gå ud og 
dække et område med egne 
ansvarsopgaver. 

At øve sig i at passe et ansvarområde 
er en vigtig del af læringen på Magleby 
Skolecenter.

VORES 
EGEN 
KØRESKOLE
På Magleby Skolecenter kan du blive 
tilbudt at erhverve kørekort til kategori B 
(personbil). 

Undervisningen på vores køreskole er 
tilrettelagt vores målgruppe af 
studerende. 

Kørekortet øger dine 
erhvervsmuligheder markant, for i 
mange jobs er køreopgaverne en del af 
arbejdet.
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Vi har vores eget autoværksted, Byens Auto, som ligger i Skæl-
skør. Vi har almindelige autokunder, og har dermed en glimren-
de praktikmulighed for dig. Hvis du ønsker at blive mekaniker 
eller automontør - eller bare godt kan lide at rode med biler, 
kan du erhverve dine grundlæggende færdigheder her.

BYENS 
A U T O

PRODUKTIONER
På Magleby Skolecenter har vi mange forskellige 
produktioner at vælge imellem. 
I produktionerne erhverver du direkte kompetencer. Du 
øver dig i at bruge dine hænder, og du er med til at løse 
praktiske opgaver. 
I produktionerne ser du med det samme resultatet af 
dine anstrengelser, og du får et synligt bevis på, at du 
laver et godt produkt. Produktionerne er med til at 
afklare dine erhvervsønsker og muligheder, og de 
giver dig færdigheder, der kan danne grundlag for videre 
beskæftigelse efter endt STU.
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KØKKEN
Du kan komme i praktik i 
skolens køkken og være med 
til at lave mad til ca. 80 
personer hver dag. 

Du lærer de grundlæggende 
teknikker indenfor kokkefaget 
og stifter bekendtskab med 
køkkenbranchen.

HÅNDVÆRK GRØN 
SERVICEPå STU Håndværk får du håndværksfaglig 

undervisning. Vi underviser i fag som tømrer, 
murer, maler og anlæg. Vi har en minigraver, som 
du kan lære at køre. På Håndværk er vores lærere 
uddannede håndværkere og vores opgaver rigtige 
renoveringsopgaver på f.eks. skolens bygninger. 
På den måde ligner undervisningen på STU Hånd-
værk arbejdsdagen i en håndværkervirksomhed 
så meget, som muligt.

Du kan også være med på Grøn Service. Her har du 
mulighed for at slå græs med vores havetraktorer 
og for at køre traktor. Vores opgave er at vedlige-
holde skolens grønne områder. Når du bliver dygtig, 
kan du få et ansvarsområde indenfor Grøn Service, 
som det bliver din opgave at passe.
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RIDNINGLIFESKILLS

IT

INTERNATIONAL
PRAKTIK

MEDIEHOLDET

Vi tilbyder ridning i samarbejdsaftale med 
Vemmelev Ridecenter. her kan du få rideun-
dervisning og låne en hest at ride på.

Life skills er almindelige livsfærdigheder. Du 
lærer praktiske ting som f.eks. madlavning og 
indkøb. 

Du lærer også at styre din egen privatøkonomi 
og holde styr på indtægter og udgifter, læse en 
lønseddel og udfylde din selvangivelse til Skat. 
Vi lærer at bruge e-boks og nøglekort, og vi hen-
vender os til offentlige myndigheder 

IT er for dig, der er computerinteresseret. 
Du er med til at servicere skolens compu-
tere, og du lærer at installere software. Du 
får undervisning i at anvende de forskellige 
programmer, og du får lov til at nørde med 
computere.

Du har mulighed for at komme i 
længerevarende international praktik i England, 
Norge eller på St. Vincent. Du kommer til at bo 
på en højskole i et internationalt studiemiljø. 
Her kan du studere internationale forhold og få 
et indblik i leveforholdene og kulturen i andre 
lande. Du kommer ud og prøver dig selv af i den 
store verden.

Du får undervisning i fotografering og i at 
bruge Photoshop. På medieholdet gør vi 
brug af de sociale medier, og vi har ansvaret 
for Magleby Skolecenters facebook-profil.
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TEATER

MUSIK

DANS

KREATIV

Vi sætter vores eget teaterstykke op hvert år. Du 
har mulighed for at spille skuespil og stå på en 
scene foran publikum.

Undervisningen i musik tager udgangspunkt 
i din egen musikalitet. Du har mulighed for 
at lære at spille på forskellige rytmiske og 
klassiske instrumenter. Vi giver koncerter til 
forældredage og årsafslutning, og vi leverer 
musikken til teaterforestillingen.
Musik kan også være en fælles temadag, hvor 
vi får besøg af en underviser udefra, for eksem-
pel i trommespil.

Du kan være med på skolens dansehold. Du får 
undervisning i hip hop, disco og showdance. 
Vi laver vores eget danse show, som kan indgå 
til firlkdredagen, efterårskoncerten eller til teat-
erforestillingen i maj.

I kreativ arbejder vi med de kunstneriske 
udtryksformer. Vi maler, tegner, filter, syr 
og laver smykker, masker og gaver. Vi laver 
kulisserne til teaterforestillingen i maj måned.
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MASSER AF 
IDRÆT

FOLKE-
EKSAMEN

På Magleby har du masser af muligheder for at dyrke 
idræt. Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag har vi idræt i 
første lektion. 
Vi spiller fodbold, basket, bordtennis og volley. Nogle cykler 
eller går en tur. Det er sundt og sjovt at få rørt sig sammen. 
Om vinteren bruger vi gymnastiksalen, om sommeren 
bruger vi fodboldbanen, basketbanen og beachvolleybanen.
I september deltager vi i OL. Et to-dags sportsstævne med 
ca. 650 deltagere fra hele landet. 
Vi deltager også i Orøstrand Atletikstævne og i fodbold- og 
bordtennisturneringer.

STU er en eksamensfri ungdomsud-
dannelse. På Magleby Skolecenter 
mener vi, at det er sundt at blive 
udfordret. 
Derfor har vi indført folkeeksamen, 
som afholdes op til fire gange om 
året.

Ønsker en sturende at afholde fol-
keeksamen, bestemmer den unge et 
tema i samarbejde med læreren. Den 
studerende vælger et emne som han 
eller hun er interesseret i, og gerne 
vil dele med andre. De tilstedeværen-
de, den unge ønsker som gæster 
til folkeeksamen, kan være mange 
forskellige. 

Det er vigtigt, at det er nogle men-
nesker, den studerende føler sig tryg 
ved, og med hvem den unge gerne vil 
dele sin viden.

Folkeeksamen er en god og 
udbytterig måde at arbejde fagligt på.

10



HELE VERDEN 
SOM LÆRINGSRUM

DET SKAL OPLEVES, AT LIVET 
ER HERLIGT

ET STÆRKT 
FÆLLESSKAB

Hvert efterår tager vi på studierejse. I efteråret 
2019 tager vi på Danmarkstur, hvor vi skal 
opdage spændende og nye steder. Vi skal lære 
vores eget land bedre at kende. 

Tidligere har vi været på studierejse til Tjekkiet, 
Slovenien og Polen. Her får vi udvidet vores 
horisont og får lært en masse om den store 
verden, som vi er en del af. 

Fag som historie, geografi, biologi og sam-
fundsforhold bliver en naturlig del af læringen 
på STU.

Hvert år i marts tager vi på skirejse til Hafjell i Norge. Vi bor på Hornsjø Høyfjellshotell, som ligger på 
højfjeldet i den mest vidunderlige natur. At være sammen omkring vintersporten er noget, langt de fleste 
af os sætter stor pris på.

På rejserne opstår et stærkt fællesskab. Her har 
vi  godt samvær, vi lærer hianden at kende, knytter 
venskaber og opbygger et godt sammenhold. 

På Malgeby Skolecenter er der fokus på, at du 
bli-ver god til at begå dig socialt. Du lærer at delt-
age aktivt i et fællesskab hvor man respekterer 
hinanden. Det er noget, vi arbejder systematisk og 
målrettet med, da det er et vanskeligt område. 

At kunne begå sig socialt er en vigtig kompetence, 
hvis man skal have et godt liv og klare sig på 
arbejdsmarkedet. Det handler om at blive en del af 
det store fællesskab. 11
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