
HÅNDVÆRK, AUTO
& GRØN SERVICE

REJSER
To gange om året tager vi på en længere rejse i skolens 
egne busser. Om efteråret tager vi på studierejse, og i 
marts tager vi på skitur til Norge. På rejserne får vi et 
indblik i kulturen og leveforholdene i de lande, vi besø-
ger. Vi får udvidet vores horisont, og vi lærer en masse 
om den store verden, vi er en del af. 

Kontakt
Magleby Skolecenter
Søhusevej 79
4230 Skælskør
Administration tlf: + 45 58 16 10 10
www.stu-magleby.dk

Skoleleder:
Ingolf Ingemann Damm
Tlf: +45 40 40 66 76
Ingolf@magleby.dk

På STU Håndværk får du håndværksfaglig undervis-
ning. 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 Håndværk arbejdsdagen i en håndværkervirk-
somhed så meget, som muligt. På Grøn Service har du 
mulighed for at slå græs med vores havetraktorer og 
for at køre traktor. Vores opgave er at vedligeholde
skolens grønne områder. Når du bliver dygtig, kan du 
få et ansvarsområde indenfor Grøn Service, som det er 
din opgave at passe. Vi har vores eget autoværksted, 
Byens Auto, som ligger i Skælskør. Her kan du komme i 
praktik som mekaniker.

FIND OS PÅ FACEBOOK
facebook.com/stumagleby

Vi gør dét der skal til

MAGLEBY
STU



STU 
FOR DIG

SÆRLIGE 
RAMMER

STU på Magleby Skolecenter er for dig, der har behov 
for en individuelt tilrettelagt ungdoms-uddannelse. Ud-
dannelsen varer tre år. Du kan tage alle de almindelige 
skolefag, og du kan vælge mange forskellige produk-
tioner, så du kan øve dig i at bruge dine hænder. Vi 
hjælper dig med at finde ud af, hvad du gerne vil være 
og til at opnå en masse færdigheder. Uddannelsen er 
en godkendt ungdomsuddannelse. 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 sær-
lige rammer, der tager hensyn til dine udfordringer, og 
du får løbende mulighed for samtaler med voksne, som 
forstår dig.

STU er for dig, som har:
• Brug for et skoletilbud der skal lykkes
• Personlige, sociale eller faglige vanskeligheder
• Evt. en diagnose som ADHD, autisme eller OCD

VORES EGEN
KØRESKOLE
På Magleby Skolecenter kan du blive tilbudt at erhverve 
kørekort til kategori B (Personbil). Undervisningen på 
vores køreskole er tilrettelagt vores særlige målgruppe. 
Kørekortet øger dine erhvervsmuligheder markant. I 
mange jobs er køreopgaverne en del af jobbet. 

KOMBINERET
TILBUD
På Magleby Skolecenter kan vi både tilbyde STU og 
botræning. Mange af vores studerende på STU bor hos 
os i et af vores botræningshuse. Botræning er for dig, 
der har brug for voksenstøtte til at klare hverdag og 
uddannelse. Du bor sammen med en lille gruppe andre 
unge. Vi har det godt sammen, og vi hjælper hinanden 
med at klare hverdagens almindelige opgaver. Hvis du 
både har behov for et uddannelsestilbud og et botil-
bud, kan vi tilbyde en samlet løsning.

Du kan tage alle skolefagene som Almen voksenud-
dannelse (AVU). Undervisningen tilrettelægges efter 
dine valg. Du får din egen computer, som du låner 
af skolen, mens du går her. Vi har en samarbejdsaf-
tale med VUC i Slagelse, så du kan gå til prøve på 
Magleby Skolecenter. Du kan tage de fleste VUC fag 
på niveau G, som ca. svarer til 9. klasse. Hvis du har 
svært ved at læse, får du tilbud om undervisning i 
Alkalær. Alkalær betyder, at alle kan lære at læse. 
Alkalær er vores undervisningssystem i dansk på 
begynderniveau.

STUDIER


