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NY HUND PÅ MAGLEBY SKOLECENTER
Z- klassen har fået en ny elev. Det er en pige, hun hedder Bella og er 6½ år gammel. Bella er z-klassens 
nye klassehund. Hun er lærer Marlene Damm Henriksens hund, og hun er nu blevet gammel nok til at 
starte i skole. Eleverne er henrykte. Pludselig vil de alle sammen deltage i morgengåturen, som er en del 
af skolens morgensport, for de skal gå tur med Bella.

Særlig Daniel, der er 12 år gammel, er blevet gode venner med Bella. – “Jeg kan godt blive meget vred, 
men en hund kunne jeg aldrig finde på at gøre fortræd. Når jeg er sammen med Bella, falder jeg til ro”, 
fortæller Daniel, der elsker at gå lange ture med Bella. På forsiden af nyhedsbrevet ses Daniel og Bella.

Bella ser ud til at trives i klassen. Hun kan godt lide at få opmærksomhed og at blive kælet med. Hun har 
sin kurv med, hvor hun føler sig hjemme. Hun kan trække sig tilbage i kurven, når hun har brug for det. 
På den måde bliver hun ikke stresset af at gå i skole.  

Bella skaber tryghed, og så gør hun noget meget vigtigt: Hun hjælper børnene med at udtrykke følelser. 
Mange af eleverne på Magleby Skolecenter har svært ved at udtrykke følelser, og her er klassens nye 
elev blevet meget populær. Hun mangler i hvert fald ikke kærlig opmærksomhed.

VI PASSER GODT PÅ 
HINANDEN
Tatiana bor på Søholt og går på Magleby 
Skolecenter. Tatiana har tre kaniner, som hun er 
meget glad for. Det er en han og to hunner. 

”Pasning af kæledyr” er et fag på Tatianas ske-
ma. Der er masser af god læring i kaniner. På 
billedet ses Tatiana og Baby.

EMMELY 
OG EMILY
Et fint og særligt venskab spirer. 
Emmely på næsten 16 og Emi-
ly på 8 år tilbringer tid og laver 
aktiviteter sammen. 

Emmely hjælper Emily med at 
lære at læse, og nogle gange 
sidder de og tegner sammen. 
Emmely har en pædagogisk 
opgave med at tage sig af en 
yngre kammerat, og Emily har 
en ”storesøster” som passer på 
hende og som er en rollemodel. 

På billedet læser Emily for 
Emmely, som synes, at hun er 
blevet rigtig dygtig til at læse.
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SKOLEVALG PÅ 
MAGLEBY SKOLE-
CENTER
Statsminister Lars Løkke Rasmussen har 
udskrevet skolevalg til afholdelse den 31. 
januar 2019. Den Interne Skole har deltaget 
i valget, ligesom mange andre skoleelever i 
hele landet. 
Eleverne fik før valget udleveret et valgkort, 
som de afleverede til den valgtilforordnede. 
De fik udleveret en stemmeseddel, gik ind i 
stemmeboksen og videre hen til stemmeur-
nen, hvor de afgav deres stemme. Resulta-
tet af skolevalget blev: 

A: 3 B: 1 C: 0 D: 0 F: 2 I: 2

K: 1 O: 1 V: 3 Ø: 0 Å: 1. 

Resultatet blev indberettet via skolevalgs 
website og indgik i landsresultatet, der blev 
vist på tv på valgaftenen. 
På billedet ses Neela, der er i færd med at 
afgive sin stemme.

ELEVER I 
LABORATORIET
Naturfag er populært på Den Interne Skole. Eleverne er særlig glade for at tilbringe tid i laboratoriet. Hver 
onsdag trækker vi i de hvide kitler og folder os ud i laboratoriet på VUC centeret i Korsør, som vi venligst 
har fået lov til at låne. 

I naturfaget indgår både fysik, 
kemi, biologi og geografi. 

Eleverne på Den Interne Skole 
er særlig glade for de prak-
tiske laboratorieøvelser og 
feltstudierne, fordi de ofte 
lærer bedst, når de får tingene 
mellem fingrene og ser det ske 
i praksis. 

På billedet ses Adam, der er i 
gang med bundsenbrænder 
og kolber, mens lærer Baltser 
Andersen interesseret følger 
forsøget. I baggrunden anes 
Emma fra Y klassen.

3



STU HÅNDVÆRK I STORT BYGGEPROJEKT
STU Håndværk er i gang med opførelsen af en ny bygning for Opholdsstedet Søholt. Bygningen skal 
være hjem for otte unge, hvor de skal have værelser, fællesrum, køkken og badefaciliteter. 
Byggeprojektet indeholder meget god læring for de unge på STU Håndværk. 

På billedet er det Mathias og 
Christian, der er ved at lave loft 
med sømpistolen. De er nødt til 
at samarbejde om opgaven, for 
brædderne er lange. Christian 
holder dem, mens Mathias sætter 
søm i. 

“Undervejs driller sømpistolen, så 
vi er nødt til at se nærmere på, 
hvordan vi får sømmene sat rigtigt 
fast i pistolen“, siger Christian

De unge har grund til at være 
stolte, for på grunden står der et 
hus, som de selv har været med 
til at opføre.

TOKE ER MAGLEBYS ELEKTRIKER
Toke går på STU på tredje år. Han har haft meget svært ved at finde ud af, hvad han gerne vil være.  – 
“Jeg gik og skruede lidt på nogle stikkontakter og tænkte over tingene, og så mødte jeg Schioldan. Det var 
i maj 2018 og vi har gået sammen siden og lavet el”, fortæller Toke. 

Selvom Schioldan er over 70 år gammel er han stadig aktiv på arbejdsmarkedet. Han er Autoriseret In-
stallatør og ansvarlig for at installere 
el i den nye bygning. For Toke er det 
en fantastisk opgave at deltage i. 
- “Toke er rigtig dygtig til at lave el-ar-
bejde”, siger Schioldan, der synes, at 
det hyggeligt at have Toke i praktik. 
Toke er også med Schioldan ude på 
nogle af hans øvrige opgaver for hans 
andre kunder. 

Når Toke er færdig med hans STU til 
sommer, fortsætter han sin uddan-
nelse på ZBC. Toke skal i gang med 
elektrikeruddannelsen. Måske kan han 
endda springe grundforløbet over, idet 
han har været i praktik hos Schioldan. 

“På STU har jeg fundet ud af, at det er 
elektriker, jeg skal være. Elektrikerfaget 
er både godt og sjovt og spændende”, 
slutter Toke.
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FULD GANG I 
DRIVHUSET
Vi dyrker selv vores grøntsager i Magleby. 
Sammen med lærer Andreas Schultz Jes-
persen er de unge gået i gang med at bygge 
drivhuset op.

“Jeg er interesseret i naturen,” siger Jonas, der 
går på STU og har sin daglige gang i drivhu-
set. “Jeg kan godt lide selv at producere mine 
fødevarer. Jeg passer og plejer grøntsagerne 
og ser tingene udvikle sig. Jeg kan lide følelsen 
af, at den mad, jeg spiser, er hjemmelavet.”

De unge lærer om planteavl, biologi og bære-
dygtighed. ”Faktisk er vi gået i gang med at 
opbygge det, man kalder for en permakultur”, 
forklarer lærer Andreas Schultz Jespersen. 
Permakultur handler om at indrette tilværels-
en bæredygtigt. 
Det er ved at vinde frem herhjemme, hvor flere og flere ønsker at leve i bedre harmoni med naturen. “Vi 
har selv bygget vores vandingsanlæg, hvor vi bruger opsamlet regnvand”, fortsætter Andreas. 
“I bedet her skal vi have squash, bønner og majs sammen. Bønnerne kan vokse op ad majsen og de fik-
serer luftens kvælstof og overfører den til jorden, så vi ikke behøver at tilføre kvælstof. Squash har brede 
blade, som holder på fugtigheden, så fordampningen mindskes.” 

Når vi får høstet afgrøderne, bliver de anvendt i skolekøkkenet, hvor eleverne undervises i madlavning. 
Så får Jonas og de andre unge mulighed for lave mad med hjemmedyrkede grøntsager. 

På billedet er det lærer Andreas Schultz Jes-
persen og Mickey, som er i gang med at skovle 
jord i det nye drivhus.

I PRAKTIK PÅ 
MCDONALDS
Amalie er i praktik som lobbymedarbejder på 
McDonalds som en del af sin STU. Amalie sørg-
er for at restauranten er ren, pæn og indbydende 
for gæsterne. 

Hun fungerer som en slags vært, der er op-
mærksom på, om gæsterne har det godt. Hun 
kommer rundt ved bordene og spørger, om der 
er nogen der kunne tænke sig en kop kaffe eller 
te. 

Amalie får meget positive tilbagemeldinger fra 
chefen: ”Der er rent og pænt, når hun har 
været her og hun spreder en god stemn-
ing i restauranten.”   5



BOTRÆNINGEN I LALANDIA
Torsdag den 31. januar tog botræningen på en tre-dages tur 
til Lalandia. Vi havde en herlig tur med dejlige oplevelser i 
vandlandet, på bowlingbanen og de øvrige faciliteter. 

Vi sov i hytterne dernede, og stod selv for at lave mad, m.v. 
Langt de fleste beboere fra de tre huse i botræningen deltog i 
turen. 

Vi nød hinandens samvær, knyttede nye venskaber på tværs 
af husene og fik fine oplevelser sammen.

NY LEDER PÅ SØHOLT

Mikkel Visby, 42 år, uddannet socialpædagog og sømand, 
er ny leder på Søholt. 

Mikkel kommer fra en stilling som STU-lærer på Fond-
en Ørnehøj. Tidligere har Mikkel været pædagog på 
Galeasen Haabet og Skonnerten Lousie Moland, der er 
sejlskibe, som fungerer som socialpædagogiske op-
holdssteder.

“Missionen for Søholt er, at de unge hver især bliver kaptaj-
nen i deres eget liv”, siger Mikkel Visby. 

Sideløbende med stillingen som leder på Søholt er Mikkel 
i gang med uddannelsen til familie- og psykoterapeut på 
Dansk Familie Terapeutisk Institut (DFTI).  
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PÅ GOLFSTRØMMEN
GÅR VI TIL BOKSNING
Flere af de unge, der bor på Opholdsstedet Golfstrøm-
men er begyndt at gå til boksning i Næstved Bokse 
Klub. Vi træner hver mandag aften og er med på holdet 
sammen med de andre unge, der går til boksning. 

At deltage i en fritidsaktivitet sammen andre unge er 
noget, vi opfordrer til og støtter op omkring. De unge på 
Golfstrømmen er i hvert fald ivrige boksere. 

Og hvem ved? Måske får vi en dag en dansk topbokser, 
der er opvokset på Golfstrømmen.

FORÆLDREDAG 
DEN 6. APRIL
HUSK: Forældredag lørdag den 6. april, 
hvor vi glæder os til en hyggelig eftermid-
dag her på Magleby Skolecenter. Der er 
mulighed for skole/hjem samtale med 
kontaktlæreren.

SKIREJSE I UGE 10
Lørdag den 2. marts sætter vi kursen 
mod Norge og Hafjells skiområder. 

Vi skal bo på Hornsjø Højfjeldshotel, og 
eftersom vi tager hele skolen af sted, bliv-
er vi omkring 100 deltagere på turen. 
Skirejsen i marts er årets højdepunkt for 
flere af de unge, der elsker at boltre sig i 
vintersporten.

TEATER I MAJ
Magleby Skolecenter opsætter Midt Om 
Natten som musical. 
Teaterholdet er godt i gang med læse-
prøverne og musikholdet er begyndt at 
lære sangene. 

Premieredatoen kommer til at lægge i 
slutningen af maj. Du er meget velkom-
men til at komme og se vores musical. 
Hold øje med vores website for mere 
info.
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FLOTTE RESULTATER TIL VINTEREKSAMEN
 
Victor, Mathias og Jacob går på STU. I december var de til prøve i engelsk på AVU, der er Almen 
Voksenuddannelse. 

Alle tre gik til prøve i både skriftligt og mundtligt engelsk og klarede sig flot. Der blev givet tre 
7-taller, to 12-taller og et 10-tal.  

Der blev aflagt prøver både på Niveau G og Niveau D. 

Niveau G svarer til ca. 9. klasse, som er adgangsgivende til erhvervsuddannelserne og niveau D 
svarer til en udvidet 10. klasse, der er adgangsgivende til HF. 

Magleby Skolecenter har en samarbejdsaftale med VUC i Slagelse, så vores studerende på STU 
kan få undervisning, og gå til prøve på AVU på Skolecenteret.

På billedet ses (fra venstre): lærer Chris Brandt, Victor, Mathias, lærer Søs Christiansen og Jacob.    


