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Grise på Fløjgården
På Fløjgården har vi fået to grise, der hedder Murphi og Gurli. Grisene bruges terapeutisk. På billedet tv. ligger Daniel på
maven. Grisene får lov til at gå på hans ryg. Deres klove trykker på Daniels ryg. Det tryk hjælper på uro i kroppen og på
tankemylder.
"Det virker på samme måde som grounding med kugledyne eller kædedyne. Vi laver grounding med grise. Det er
samtidig hyggeligt, fordi vi har et nærvær med grisene." siger lærer Anja Buus Nielsen, der er uddannet dyrepasser og har
en lang erfaring i at bruge dyr terapeutisk.
Grise er hyggelige og renlige dyr. På billedet th. er det Jessica der nyder at nusse grisene. "Grise er kloge dyr. De er langt
klogere end hunde. Grisen er det dyr, der ligner os mennesker mest. Derfor er den god i et samarbejde. Grise er
nysgerrige og nemme at træne", siger lærer Anja Buus Nielsen videre. Eleverne på Den Interne skole bruger tid på at
strigle grisene og nusse med dem. Det betyder at grisene bliver vant til mennesker og kan bruges til grounding.
Nærværet med dyrene er meget vigtigt for eleverne. "Jeg har altid skægagamen i skødet, når jeg skal lære matematik",
siger Daniel. "Skægagamen er simpelthen så dejlig. Jeg har brug for samværet med dyrene for at kunne koncentrere mig",
smiler Daniel.
"Mig bekendt er der ikke andre, der anvender grise til grounding, så faktisk er det en unik ting, der sker på Magleby
Skolecenter. I USA er de meget længere i forhold til at anvende dyr terapeutisk, end vi er herhjemme", siger lærer Anja
Buus Nielsen videre.
En ting er helt sikkert: Dyr kan noget særligt. Det kan de fleste vist blive enige om.

Vinterbadning er
populært
Flere og flere danske vikinger
vinterbader. På Magleby Skolecenter er
trenden slået igennem både hos elever
og lærere.
På billedet er det Asbjørn, der har
skyndt sig at finde badebukserne frem,
så snart den første sne er faldet.
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Fastelavnsboller på bål
Fastelavn blev fejret på Den Interne Skole med
udklædning og tøndeslagning i flere forskellige
afdelinger.
V-klassen gjorde ekstra meget ud af begivenheden og
bagte fastelavnsboller på bål.
V-klassen holder af at være ude hele året rundt og nød
vintervejret i februar.
På billedet er det Emily der har travlt med glasuren.

Magleby Skolecenter har fået
et elevråd
”Ved hver skole, som har 5. eller højere klassetrin, har
eleverne ret til at danne et elevråd.” Således står det
skrevet i Folkeskoleloven § 46.
Dette er dog ikke den direkte anledning til, at Den Interne
Skole nu har fået et elevråd. Faktisk var det en elev, der
foreslog det og eftersom det harmonerer godt med, at vi
arbejder meget med selv-bestemmelse var sagen klar.
Fredag den 5. februar var der valg til formands- og
næstformandsposten. Alle interesserede elever mødtes og
stemte på en af de tre kandidater.
Først holdt de på skift en lille valgtale og forsamlingen
havde mulighed for at stille spørgsmål.
Herefter blev der uddelt stemmesedler. Eleverne gik ud af
klassen på skift og afgav deres stemme i stemmeurnen.
Senere samme dag blev valgresultatet offentliggjort. Oliver
fra Z-klassen blev valgt som formand og Martin fra Yklassen blev valgt som næstformand. Adam fra Y-klassen
blev valgt som næstformands-aspirant.

Tirsdag den 9. februar trådte elevrådet sammen for
første gang. Repræsentanter fra de forskellige klasser
var mødt op.
På mødet havde eleverne mange gode forslag til
ændringer og forbedringer på skolen og ønsker til nye
ting.
Eleverne har taget udfordringen flot op.
Demokratiet handler aldrig om at have de rigtige
meninger eller strategier.
Demokratiet handler om at deltage, og om at tage
ansvar for sit eget liv og fællesskabets trivsel og om at
være i dialog med sine medmennesker.
Derfor har Magleby Skolecenter fået et elevråd.
På billedet ses elevrådet sammen med deres lærere
Line Schou og Mikkel Luimes Nielsen, der kyndigt
vejleder de unge demokrater i processen.
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Virksomhedspraktik på STU

De unge på STU har mulighed for at komme i virksomhedspraktik som en del af deres uddannelse. Det benytter
mange sig af. Virksomhedspraktikken kan både fungere som jobtræning, afklaring af interesser og afklaring af
erhvervsevne.
Selvom mange forretninger har været lukket ned og virksomhedspraktik ikke har været en mulighed for ledige
tilknyttet Jobcentret, har det stadig været muligt at lave praktik, som en del af en STU. Håndværkerne og
byggevirksomhederne har ikke været ramt af nedlukning, så de unge på STU har kunnet fortsætte deres
uddannelse i forhold til at komme i virksomhedspraktik.

Praktik i XL Byg
Nickolai Jantzen er i praktik hos XL Byg i Skælskør. Han er
med ude og levere varer til kunderne og har arbejdsopgaver
på lageret.

Praktik hos
Georg Berg
Mathias Nørskov Johansen er gået i
gang med en ny praktikperiode hos
Georg Berg.
Mathias er med til arbejdet på
byggepladserne. Han ønsker sig
uddannelse som tømrer.
Mathias går efter at erhverve sig så
mange kompetencer indenfor faget,
at han senere kan komme i
betragtning til en læreplads.

Praktik som smed
Nikolaj Persson er i praktik som smed
hos Storebælt Stål, der ligger i Korsør.
Nikolaj vil gerne uddanne sig som
smed efter endt STU, så han er ude og
snuse til faget.

Alexander i praktik hos Dissing
Alexander Abramov er i praktik som salgsassistent hos
Dissing. Han havde travlt under julehandlen, hvor han solgte
tøj.
Alexander synes det er rigtig spændende at betjene kunder
og kan godt lide arbejdsopgaverne i en tøjforretning.
Under nedlukningen har Alexander været med til at indrette
nyt Showroom. Dissing har overtaget det butikslokale i
Vestsjællandscenteret, hvor der i mange år var BR. Her kan
man nu købe arbejdstøj.
På billedet ses Alexander sammen med sin chef. De er i
gang med at levere julegaver til Magleby Skolecenter.
Poserne er fyldt med Tommy Hilfinger hættetrøjer, som var
årets julegave til alle elever og studerende.
4

Volley på højt niveau
Idræt har altid været populært hos nogle af de unge på STU.
Flere af de unge er vilde med volleyball. Derfor spiller vi volley to
gange om ugen i morgensport. Vi er ved at nå et ret højt niveau.
Jeppe, som kameraet har fanget i en perfekt serv, og hans kammerat
Nicolas, er meget seriøse omkring deres idræt. De går til fitness og
får undervisning på STU, der skal kvalificere dem hen imod en
uddannelse som personlig træner i fitnesscentret.
Deres lærer Sinne Gøgsig Nielsen er uddannet Bachelor i
Ernæring og Sundhed med speciale i fysisk aktivitet. Sinne
hjælper de unge med at professionalisere deres idrætspassion i
retning af det erhvervsmæssige.

Vinterferie er sushi- og
wellnesstid på Søholt
Hygge og velvære på højt plan var på programmet
på Søholt i vinterferien.
Det er altid herligt at lave sin egen Sushi og
resultatet ser rigtig fint ud.
Hvad pigerne har puttet i ansigtsmaskerne, er der
vist ingen, der har lyst til at vide, men smukke, det er
da da blevet, så opskriften er nok en
forretningshemmelighed.
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I Botræningen bygger vi vores egne pallemøbler
Mik og Melanie sidder og slapper af
på terrassen på Toften 10, hvor de
bor.
De sidder i havemøbler, som Mik
selv har bygget af paller.
Mik har fået en del gratis paller og
er begyndt på sin egen lille
møbelproduktion.
Foreløbig er det kun til privat brug i
Botræningen, men kvaliteten er tip
top, som hvem ved, hvad han en
dag kan drive det til.
Pallemøblerne er smurt med
træbeskyttelse, så de kan holde til
at være ude hele året.

Coronatest på Magleby Skolecenter
Idet Magleby Skolecenter er et specialtilbud, har vi ikke holdt lukket under nedlukningen. Til gengæld er
alle elever og medarbejdere blevet testet.
Vi har lavet en aftale med Region Sjællands Mobile Enhed om at komme til Magleby og lave coronatest.
Gennem hele perioden er vi blevet testet regelmæssigt hver 14. dag.
Det har givet os en god sikkerhed og har sammen med vores øvrige forholdsregler betydet, at det er trygt
at komme i skole og på arbejde.

6

Lerdueskydning, ATV og bålmad på Golfstrømmen
Vinterferie på Golfstrømmen er udendørs action. Vi fik mulighed for at komme ud og prøve at skyde
lerdueskydning, hvilket de unge syntes var fedt.
Derudover er det jo altid skønt at få lov til at fræse lidt rundt på en ATV og en god gang bålmad,
går vi aldrig af vejen for. Bålmaden blev opgraderet til grill, men det blev pølserne jo ikke dårlige af.
Selvom der ikke ligefrem blev udført deciderede spejderaktiviteter, fejlede hyggen ikke noget.
Det er fedt at være ude om vinteren, og uanset om det er sommer eller vinter, ude eller inde, er der
altid action på Golfstrømmen.

12 medarbejdere på HAP-uddannelse
Flere og flere unge i Danmark ryger hash. På Magleby Skolecenter modtager vi ikke misbrugere. Imidlertid har nogle
af vores elever et forbrug af hash. Dette er dog ikke et større problem end på andre ungdomsuddannelser.
I februar 2021 var vi 12 medarbejdere på HAP-uddannelse. HAP står for Hash Afvænnings Program. Christopher
Schmitz fra firmaet Komphash kom til os og underviste i tre dage. Christopher har mange års erfaring i at arbejde
med hashafvænning. Han underviser bl.a. i HAP-metoden, der er en uddannelse i at hjælpe de unge til at træffe et
valg om at stoppe med at ryge hash.
- "Når man ryger hash, påvirkes det kognitive center i hjernen, hvor man tænker og husker. Derfor kan det være
svært at nå den unge igennem en samtale. Man kan vise den unge hashryger, hvor alvorligt hash påvirker hjernen
og derigennem støtte op om den unges beslutning om at stoppe", fortæller Lisbeth Carlsson, der er lærer i XKlassen og deltog i HAP-uddannelsen.
Efter de tre kursusdage skal ny-uddannede HAP-konsulenter nu i gang med at anvende metoden. Herefter får vi 18
timers supervision af underviseren.
HAP-metoden er udviklet i Sverige og den har vist sig at have fine resultater. Uddannelsen sikrer, at vi er
kompetente til at hjælpe de unge, hvis problemet opstår.
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Christian og Jeppe til
eksamen i matematik

Jonas er udlært mekaniker

Jeppe og Christian går på STU. I december var de
begge til AVU prøve i matematik.
Matematikprøven er en to timers prøve, der både er
skriftlig og mundtlig. Derfor synes de fleste unge at
den er lidt skræmmende. Christian og Jeppe klarede
begge skærende og bestod i fin stil.
Magleby Skolecenter har en samarbejdsaftale med
VUC i Slagelse. Det betyder at de unge på STU får
undervisning og går til prøver i AVU fagene (9. og 10
klasse for voksne) på Magleby Skolecenter.
På den måde klarer mange adgangskravet til
erhvervsuddannelserne.
Christian er efter jul startet i virksomhedspraktik som
mekaniker og søger ind på mekanikeruddannelsen på
ZBC efter endt STU.

Jonas Hansen er udlært mekaniker fra Byens Auto
i Skælskør.
Byens Auto er en del af Magleby Skolecenter. Det
er en socialøkonomisk virksomhed, som har
almindelige autokunder og samtidig er
praktiksted for de unge på STU.
Byens Auto er samtidig godkendt til at have
lærlinge. Det har Jonas været glad for. Han har
nemlig indstillet sin læreplads, så den er blevet
nomineret til Årets Praktikplads hos ZBC.
I indstillingen skriver Jonas, at "Byens Auto er et
sted, hvor jeg ville ønske, at alle kunne få en
læreplads."
Jonas er 1. februar ansat som mekaniker på Byens
Auto. På billedet er Jonas i fuld gang på
værkstedet, mens Værkfører Erik Madsen holder
øje med, om alt går rigtigt til.

Vi gør dét der skal til
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