
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.

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

HÅNDVÆRK,  AUTO
& GRØN SERVICE
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. 

Vi har vores eget autoværksted, Byens Auto, som ligger 
i Skælskør. Her kan du komme i praktik som mekaniker.

STU 
MAGLEBY



STU FOR DIG
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. 

SALON PALETTEN
Salon Paletten er indrettet i en tidligere frisørsalon i 
Skælskør.

Her kan du få lov til at øve dig i praksis indenfor 
områder som hårpleje, skønhedspleje, hudpleje, negle 
og barbering.

Lærerne er oprindeligt uddannede frisører. Paletten 
åbnede i efteråret 2020.  

STUDIER
Du kan tage få undervisning i dansk, matematik, 
engelsk, samfundsfag, historie og naturvidenskab og 
tage AVU prøver på Magleby Skolecenter. 

AVU er kravet til at blive optaget på 
erhvervsuddannelserne. Du får din egen computer, 
som du låner af skolen, mens du går her. 

ESPORT
Du kan komme med på skolens eget esporthold. 
Esport er en ny produktion, som vi har startet i august 
2021. 

I vores esportlokale har vi 10 stationer, så vi kan spille 
fem mod fem. Vores træner er uddannet esport-
underviser. Vi deltager i turneringer mod andre holdpå 
same niveau.

Esport giver almene, personlige, sociale og faglige 
kompetencer.

FLØJGÅRDEN
Fløjgården er en firelænget gård med tilhørende 
stalde, marker og græsarealer.

Pasning og træning af heste er en hovedopgave. Vi 
har to heste, en Belgier, der hedder Belinda og en 
shetlandspony, der hedder Applejack.
 
Hestene bor i en moderne løsdriftstald, som vi selv har 
bygget som et undervisningsprojekt.

Hestene trænes i en round-pen, hvor du kan få 
undervisning i hosemanship. 




