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V-klassen på vandet
Sommeren er kommet og gummibåden
er ude af skuret!
Magleby Skolecenter råder over en
gummibåd. Den er anskaffet for at give
de unge en anderledes naturoplevelse med både vind og vand i håret. På
vandet mærker vi naturens elementer og

Årsprøver på
Den Interne Skole
Afgangsprøverne på Den Interne Skole
er denne sommer aflyst på grund af
Covid-19. Elevernes standpunktskarakter ophøjes i stedet til prøvekarakter.
For at give eleverne en god afslutning
har vi gennemført årsprøver i alle fag.
Resultaterne ved årsprøverne påvirker
dog ikke deres standpunktskarakterer.
Årsprøverne motiverer eleverne til at
gøre deres arbejde ordentlig færdigt,
og det træner dem fremadrettet. Der er
masser af god læring i at gå til prøve.
Man skal præstere under pres, og man
skal lære at håndtere sine nerver. Det er
altid sundt at blive udfordret og skulle
yde maksimalt.
På billedet er det Guy der er til mundtlig årsprøve i dansk.
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styrker vores sammenhold og fællesskab.
V-klassen er vores undervisningstilbud
for børn, der har behov for en særlig
indsats allerede fra 0. klasse. Og det var
netop V-klassen der denne gang, på en
dejlig solkskinsdag, tog gummibåden på
tur ud fra Skælskør Havn.
V-klassen er verdens bedste klasse!

Onsdagstur og
aldrig sur
Hver onsdag tager X- og Z-klassen på
tur. Vi har været på cykeltur på Agersø,
besøgt Avnø Naturstation, været i København og hilst på Den lille Havfrue,
gået Sorø Sø rundt, været på Møns
Klint, på Stevns Klint og i Kongskilde.

På billedet øverst er vi på Avnø, som
er en halvø, beliggende ved nordsiden
af Avnø Fjord mellem Næstved og
Vordingborg. Avnø, der har militær
fortid, er i dag et storslået naturområde
med våde enge, vide udsigter og fugle i
massevis.
Ture som disse giver de unge oplevelser
sammen, ligesom deres sammenhold og
følelse af fælleskab styrkes.

Praktiske prøver på
Den Interne Skole
Mange af eleverne på Den Interne Skole har været til praktiske prøver.
Patrick, Kirstine, Clemens, Emma og
Martin har været i køkkenet, hvor de
har lavet mad eller bagt kage. Magnus
og Julius har repareret cykel.
Ved prøverne skal eleverne selvstændigt
løse en opgave og udføre et praktisk arbejde. Løsningen og arbejdet bedømmes
med en karakter. Magnus og Julius har
i øvrigt et erhvervsønske om at blive
cykelsmede, så der arbejdes på at finde
virksomhedspraktik til dem indenfor
faget til næste skoleår.
På billedet er det Patrick, der arbejder
på sin kage
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Opfindsom leg med
vand i sommervarmen
Hvad gør man, når solen skinner og varmen trykker? Man finder da haveslangen og presenningerne frem og laver sin
helt egen vandglidebane.

Flotte præstationer
til AVU-prøverne

fine resultater, for de har klaret at bestå
deres fag og klare optagelseskravene til
erhvervsuddannelserne. Der er endda
givet topkarakterer i en række tilfælde.

STU Magleby var lukket fra den 12.
marts til 21. april på grund af
COVID-19. I den periode fik de unge
digital fjernundervisning.

Som noget nyt har tre unge på STU bestået niveau D i dansk. Niveau D svarer
til en udvidet 10. klasse eller midt i 1. g.

De unge, der går på AVU-holdene i
dansk, matematik, naturvidenskab og
engelsk forsøgte efter bedste evne at
fortsætte deres uddannelse hjemmefra.
Undervisningsministeriet valgte at
gennemføre vores AVU-prøver. Det
passede de unge godt, og det motiverede
dem til at gøre en indsats. Dette gav

Sejrene til prøverne har boostet selvtilliden for flere af de unge, så de nu har
mod til at tænke på deres fremtidige
uddannelse.
På billedet ses danskholdet til deres
skriftlige prøve.

Sommerferie i
Danmark
Golfstrømmen har tradition for at
lave sommerrejse sydpå. Som følge af
Covid-19 nedlukningen bliver der ikke
mulighed for dette i år.
Derfor har vi lejet et stort sommerhus i
Højer i Sønderjylland.
Vi får lejlighed til at udforske det
sønderjyske, og det tegner til, at Dybbøl
Mølle får fint besøg af de unge fra
Golfstrømmen.
Vi tager også et lille sommertogt med
sejlskibet Scirocco, som mange af de
unge havde fine oplevelser med for to
år siden, da vi havde skibet gennem en
længere periode.
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Det var i hvert fald, hvad de unge på
Opholdsstedet Søholt gjorde en varm
dag i juni.

Ny produktion af
insekthoteller
Magleby Skolecenter har indgået et
samarbejde med en nystartet forening,
der hedder Vestsjællands Natur Formidling (VNF). Foreningen har fået støtte
af LAG Slagelse til at bygge og opsætte
50 insekthoteller i børnehaver, skoler og
på egnede steder i offentligheden.

Insekthotellerne bliver bygget på Magleby Skolecenter. Martin, som går på
STU og gerne vil være tømrer, laver de
flotte tage sammen med Niels Hvenegaard, som er formand for VNF og i
øvrigt uddannet møbelsnedker. Niels
kommer hos os en gang om ugen.
Det første insekthotel er allerede sat
op på matriklen. Magleby Skolecenter
bliver en del af dette naturformidlingsprojekt, der har til formål at udbrede

forståelse for insekternes betydning i
naturen. Uden insekter har vi ingen
bestøvere til at bestøve vore frugttræer,
grøntsager og blomster.
Eleverne er med til at indsamle de
kogler, grene og så videre, der skal ind i
hotellerne. På den måde bliver eleverne
inddraget, og produktionen bruges i naturfagsundervisningen. Samtidig bidrager de unge på Magleby Skolecenter til
at formidle viden til andre børn og unge
i Slagelse Kommune og til naturgæster i
lokalområdet.

vnf

Vestsjællands
Natur
Formidling
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Christian bygger sin
egen terrasse
Christian bor i botræningen i Ting
Jellinge. Han går på STU Håndværk.
En af opgaverne for sjakket her i foråret
var at bygge ny terrasse til botræningen

Andreas starter
uddannelse som
erhvervsfisker
Andreas er blevet optaget på Fiskeriskolen i Thyborøn.
Han skal bo på skolehjemmet i de to år,
som uddannelsen til erhvervsfisker varer.
Andreas har altid været glad for at sejle
og har været i praktikker på færgerne til
Agersø og Omø i sin tid på Den Interne
skole.
Tillykke til Andreas!
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i Ting Jellinge. Det var en oplagt opgave
for Christian, som dermed har bygget
sin egen terrasse.
STU Håndværk har også været i gang
i botræningen på Toften. Billedet på
modsatte side af Benjamin, der lægger
fliser, er taget fra arbejdet på Toften.

I praktik på håndværk
Benjamin går på Den Interne Skole. Han er ikke særlig motiveret for
skolearbejde. Til gengæld er han dygtig
til at bruge sine hænder. Derfor er
han i praktik på håndværk, hvor han
erhverver masser af håndværksfaglige
kompetencer.

Benjamin trives på STU Håndværk,
hvor lærerne er uddannede håndværkere, og hvor der dufter dejligt af
skurvogn. Det viser sig, at Benjamin har
totalt styr på at lægge fliser og tilmed
er en flittig ung mand. Det er en helt
anden Benjamin, end ham, der gik og
kedede sig inde i klassen.
Godt arbejde, Benjamin!

Corona virus til
eksamen
Corona virus stikker sit grimme ansigt
frem alle vegne i disse måneder. Nu
har den tilmed inficeret Viktors prøve i
naturvidenskab.
Viktor går på tredje år på STU. I år
tager han faget naturvidenskab på AVU
niveau G. Til prøven i naturvidenskab
skal kursisten fremlægge et forberedt
emne og fremvise enten et eksperiment
eller en model.

Viktor har valgt at beskrive corona
virussen. Han har fremstillet en model i
modellervoks, der viser corona virussen
og et udsnit af en lunge, der er angrebet
af virussen.
Det er afgørende at beskrive målestoksforhold, for en virus er meget,
meget lille. Til prøven forklarede Viktor
aktuelle begreber som flokimmunitet og
dannelse af antistoffer og han diskuterede mulighederne for at fremstille en
vaccine.
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Jonas og Christian
fik kørekort
Mandag den 8. juni er en dag, Jonas
sent glemmer. Han var til køreprøve.
Det er en situation, hvor de fleste bliver
meget nervøse, men Jonas klarede at
holde nerverne i ro og bestod.

Christian bestod sin køreprøve mandag
den 15. juni.
Tillykke til Jonas og Christian!

Da undervisningen på køreskolen er
tilpasset målgruppen på netop STU, har
de unge muligheden for at tage kørekortet i deres helt eget tempo.

Jonas og Christian har taget kørekort
som en del af deres STU. Mange af de
unge på STU på Magleby Skolecenter
får tilbudt at tage kørekort. Dette øger
deres erhvervsmuligheder.

Vi gør dét der skal til
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