


OPTAGET PÅ 

UDDANNELSEN TIL 

ELEKTRIKER 
Efter tre års STU på Magleby Skolecenter er Toke i 
august 2019 begyndt på sin uddannelse til elektriker på 
ZBC i Slagelse. Toke har været i praktik hos Schioldan, 
der er autoriseret EL-installatør som en del af sin STU. 
Han fik mulighed for at gå sammen med Schioldan og 
lære elektrikerfaget fra bunden. 

OPTAGET PÅ 

UDDANNELSEN TIL 

SALGSASSISTENT 
Efter tre års STU på Magleby Skolecenter blev 
Line i januar 2019 optaget på uddannelsen til 
salgsassistent på ZBC i Slagelse. Line er i gang 
med at uddanne sig til et arbejdsliv i butik. På 
billedet ses Line sammen med to kammerater på 
studierejse. 

UDDANNELSE SOM CHAUFFØR 
Patrick, der ses på forsiden, sluttede sin STU i efteråret 2016. Siden han var dreng har han haft et stort ønske 
om at blive chauffør. På Magleby Skolecenter erhvervede han kørekort som en del af sin STU. Dette gav 
ham et job som chauffør, da han blev færdig med sin STU. I efteråret 2018 blev han optaget på Transport & 
Logistik på ZBC i Slagelse. 

ERHVERVSRETTET STU 
På Magleby skolecenter har vi fokus på, at de unge skal videre i selvforsørgelse. Derfor har vi lavet 
erhvervsrettede tiltag i vores uddannelse ved siden af de almene. 

- I vores forskellige produktioner indenfor håndværk (tømrer, murer, maler, anlæg), køkken, grøn 
service, erhverver de unge direkte kompetencer. Lærerne er uddannede håndværkere med 
specialpædagogisk uddannelse eller erfaring.

- På vores eget værksted Byens Auto, der er en socialøkonomisk virksomhed med almindelige 
autokunder, har vores unge en god praktikmulighed.

- De fleste unge får tilbudt at erhverve kørekort på vores egen køreskole. Undervisningen er tilrettelagt 
efter målgruppen. Kørekortet er ofte udslagsgivende, når man skal finde job.

- Vores praktikvejleder hjælper de unge med at finde en praktik i en virksomhed. Praktikken giver den 
jobtræning, der hjælper det sidste stykke mod at blive parat til arbejdsmarkedet.



STATISTIK OVER 

UNGE PÅSTU 
De unge, der starter på en STU, er ikke 
parat til ordinær uddannelse eller job. 
Imidlertid er gruppen meget sammensat. 
Deres forudsætninger for at blive klar er 
meget forskellige. Derfor er det ikke altid 
fair at sammenligne dem og lave statistik 
over deres resultater. 
Når man kigger på de sidste 8 3 unge, der 
sluttede STU på Magleby Skolecenter, ser 
vi, at 2 3 unge (28%) nu er i gang med en 
uddannelse, 22 unge (27%) har et lønnet 
arbejde, 15 unge (18%) er under LAB og 
2 3 personer ( 27%) er afklaret i pension 
eller ressourceforløb. 
Samlet er 55% i dag i uddannelse eller job. 

DE SIDSTE 83 PÅ STU 
Unge, der har afsluttet STU på Magleby Skolecenter siden 
starten i 2008: 

Arbejde: 22 

Uddannelse: 23 
-erhvervsuddannelse el. lign: 15 
-produktionsskole eller FGU 4 
-EGU 3 
-Højskole 1 

LAB: 15 
-ledig 11 

-barsel 3 
-sygemeldt 1 

Ressourceforløb: 14 

Pension: 9 

VIRKSOMHEDSPRAKTIK I MAGLEBYS KØKKEN 
Hvis man ikke er helt klar til job eller uddannelse, når man slutter sin STU, så gælder det om at komme i 
virksomhedspraktik. Da Rikke sluttede sin STU i efteråret 2018, fik hun en virksomhedspraktik som 
køkkenassistent i Maglebys køkken, hvor hun også havde været i praktik som en del af sin STU. 
I sin praktik deltog Rikke i arbejdet med at lave varm mad til ca. 80 personer hver dag. Efter praktikken i Maglebys 
køkken fik Rikke en ny praktik i køkkenet i SANO i Skælskør. Rikke bruger virksomhedspraktikkerne til at øge sine 
kompetencer indenfor køkkenfaget. 
På billedet ses Rikke sammen med Per Johansen, der er køkkenchef i Maglebys køkken. Per har haft rigtig mange 
unge i praktik i sit køkken og giver en glimrende mulighed for at finde en vej ind på arbejdsmarkedet. 



STOPPER PÅ STU OG GÅR I JOB 
Magnus og Magnus kom i job før de havde gået tre år på deres STU. De fandt begge ordinært 
ufaglært arbejde. De unge, der er dygtige til at bruge deres hænder, får ofte et stort ansvar på 
STU Håndværk. Magnus Købke tilbragte mange gode timer med minigraveren, som man kan se 
på billedet til venstre. Nu kører han for DONG og graver kabler ned. Magnus Nielsen er glad for 
at rode med biler og tog kørekort på vores egen køreskole. På billedet ses han på vores eget 
værksted Byens Auto. Han fik et job som chauffør hos NTS i Næstved. 

EGU PÅ MAGLEBY 
SKOLECENTER 

Jacob afsluttede sin STU på Magleby Skolecenter 
i sommeren 2018. Jacob erhvervede mange 
håndværksmæssige kompetencer i løbet af sin 
STU. Derfor fik han tilbudt en EGU som 
ejendoms-servicetekniker. På billedet ses Bjarne 
Sidelmann, der er sjakbais på STU Håndværk, 
Han12ah Hejazi, Jacob og skoleleder Ingolf 
Ingemann Damm. 

En EGU er en to-årig ungdomsuddannelse, hvor 
langt størstedelen foregår i en virksomhed.100 
dage er man på kursus eller skole i relevante fag. 

Jacob bruger de fleste af sine 100 dage på AMU
kurser. Han har været bl.a. været på 
trailerkursus, rulle-bukke-stillads, Vejen som 
arbejdsplads, Vedligehold af mindre 
gartnerimaskiner, Svejsekursus, etc. 
Derudover modtager Jacob undervisning i dansk 
og matematik. 




