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KANINER, HØNS OG
SKATERE PÅ FLØJGÅRDEN

Der fuld gang i Fløjgården. I november tog vi den firelængede
gård i anvendelse, og nu fire måneder senere har 11 elever
deres daglige gang på gården.
På billedet til højre er det kaninen Sisse og Mathias, der får
en krammer. Mathias har fået travlt med at passe høns. Vi
har 12 høns og en hane. På billedet under er han ved at
tjekke redekasserne for æg.
Der er masser af god læring i at passe dyr. På Fløjgården går
de elever, der har praktisk læring i et lille miljø med masser af
plads og mulighed for at gå ude.
Skaterne Daniel, Omer og Lærer Teddy Nielsen har taget den
store stald i anvendelse. De er gået i gang med at bygge den
om til skaterhal.
På billedet herunder ses de foran ramperne, som de selv har
bygget. Indvielsen af skaterhallen er lige på trapperne.

FRITIDSJOB PÅ BYENS AUTO

Anastasia går i 10. klasse på Den Interne Skole. Hun har fået fritidsjob på
Byens Auto, hvor hun gør rent to gange om ugen.
"Det er dejligt at tjene lidt ekstra penge", siger Anastasia til Nyhedsbrevet.
Anastasia er flyttet i egen lejlighed 1. januar. I marts fylder hun 18.
Anastasia har allerede bestået 9. klasse i dansk. Til sommer venter de
afsluttende prøver i matematik og engelsk.
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V-KLASSEN BIDRAGER TIL AT ETABLERE
REKREATIV SKOV

Vejret var ikke helt med os torsdag den 20. februar, da vi tog i skoven for at plante
frugttræer. Det var koldt og det småregnede, men vi hørte ikke et eneste muk fra vores
9 friske elever. "Det er lidt kedeligt, men hvis det hjælper miljøet, så vil jeg gerne"
sagde Emily på 10 år, som ses på billedet til højre.
På billedet til venstre er Mille på 6 år i gang med at plante et æbletræ. Vi er i skoven
sammen med Skovfogeden i Slagelse Kommune hver måned. Vi hjælper hinanden med
at opbygge en rekreativ skov.
Hvis vi skal passe på klimaet, er vi nødt til at forstå, hvordan tingene hænger sammen.
Det lærer vi i skoven bl.a. ved at deltage i de opgaver, der sker i skoven.

BESØG AF DONALDIST
Fredag den 17. januar fik vi besøg af Anders
Sivebæk, der er stifter af Dansk Donaldist
Forening.
Hans foredrag om figurerne fra Anders And
fascinerede vores elever så meget, at de sad
stille og lyttede hele fællestimen.
Anders Sivebæk afslørede i øvrigt, at hans
yndlingsfigur er Onkel Joachim, fordi han er
samler. Onkel Joachim investerer ikke sine
penge. Han har dem i en pengetank, og han
har et forhold til hver enkelt mønt.
Anders Sivebæk ejer selv en imponerende
samling af Anders And-udgivelser på 14.000
stk. Til sammenligning har Magleby
Tegneserieklub en ganske pæn samling på
blot 2.000 Anders And-blade.
På billedet ses Anders Christian Sivebæk
sammen med lærer Baltser Andersen og
Anders fra STU Team 1 ved fællestimen.
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AMALIE FIK HUEN PÅ

En STU er en godkendt ungdomsuddannelse. Nogle
vælger at få hue på, når de afslutter deres STU. Det
gjorde Amalie.
STU-huen er fuld af farver. Det passer godt til
indholdet i en STU. Tillykke til Amalie!

VIRKSOMHEDSPRAKTIK
- EN VIGTIG DEL AF STU
Hvad skal du være, når du bliver stor? Det spørgsmål har
vi alle fået stillet utallige gange gennem vores barndom
og ungdom. På STU arbejder vi målrettet med det.
Derfor kommer langt de fleste af de unge i
virksomhedspraktik, som en del af deres STU. Praktikken
giver os mulighed for at prøve at være med på
arbejdsmarkedet.
Måden man her løser opgaver på og hver dag bidrager i
virksomhedens rolle, giver ofte mere mening for de unge
end at gå i skole. På den måde danner STU bro mellem
skole og arbejdsmarked.

PRAKTIK I BILKA
Viktor ved alt om elektronik. Det kom
kunderne i Bilka til gode, da Viktor var
i praktik i Bilkas elektronikafdeling.

PÆDAGOGMEDHJÆLPER I
BØRNEHUS
Sandra var i praktik som pædagogmedhjælper i
Børnehuset ved Noret i Korsør. Hun har både været i
vuggestuen og i børnehaven. Sandra starter på
uddannelsen til Pædagogisk Assistent efter endt STU.

ALEX HOS DIGA BILPLEJE
Alex er i praktik hos DIGA Bilpleje hver onsdag. Alex
startede lige efter sommerferien og har således holdt
fast i praktikken længe. Stabilitet er en vigtig egenskab
for at klare sig på arbejdsmarkedet.

TOPKARAKTERER TIL
VINTEREKSAMEN
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Maja og Anders har været til prøver i engelsk på AVU
niveau G i december. Begge var oppe i skriftligt og
mundtligt engelsk.
Præstationerne var helt i top. Der blev givet tre 12-taller
og et 10-tal. Tillykke til Maja og Anders.

BRUGSKUNST AF GENBRUGSMATERIALER
Genbrug er hot! På STU laver vi
brugskunst af genbrugsmaterialer.
Vi har været på indkøb i
genbrugsbutikkerne og købt gamle,
smukt indbundne bøger og andre
lækre sager, som vi nu omskaber til
nyt.
På billedet er det Emma, der er ved
at lave en lampe ud af gamle bøger.

GAMLE SØHOLT
RENOVERET

I juni 2019 flyttede Opholdsstedet
Søholt ind i det nye Søholt, som er
opført af STU Håndværk.
Nederst på siden kan du se et foto
af vores nye opholdssted. Hvis du
sidder og tænker, at STU Håndværk
er rimelig seje, tænker vi det
samme.
Idet Gamle Søholt stod tomt, havde
vi en god lejlighed til at få
bygningen renoveret indvendigt.
Derfor er malerpenslerne blevet
svinget flittigt i efteråret.
Fredag den 23. januar tændte vi op
i grillen, idet vi kunne fejre, at
Gamle Søholt nu er færdigrenoveret.
På billedet til højre ses sjakket på
STU Håndværk, der får sig en
velfortjent grillpølse.
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NYTÅRSAFTEN I
BOTRÆNINGEN

Nytårsaften i Botræningen blev holdt på
Toften.
I festen deltog seks unge, som kom fra de
tre Botræningshuse på Jættehøjvej, Ting
Jellinge og Toften.
På billedet ses Mik (th.) og Viktor (tv.) og
forretten i forgrunden.

GUY HAR TAGET
KØREKORT TIL
KNALLERT

De unge på Golfstrømmen har benzin i
blodet. Derfor bliver de tilbudt at tage
kørekort til knallert. På billedet er det
Guy, der netop har erhvervet det
eftertragtede førerbevis. Vi har lige købt
knallert nummer tre på Golfstrømmen,
så nu er vi klar til at køre foråret i møde.

BRØDRENE LØVEHJERTE
KOMMER TIL MAGLEBY

Årets teaterstykke er Brødrene Løvehjerte. Vi
glæder os til at opføre Astrid Lindgrens udødelige
klassiker.
Det er en fortælling, som mange af vores elever
kan identificere sig med.
Temaer som venskab, sammenhold og kampen
for, at det gode skal sejre til sidst, passer til alle
vores elever, som efterhånden har et stort
aldersspænd.
På billedet ses dramaholdet i gang med
læseprøverne.
Brødrene Løvehjerte får premiere til
forældredagen og VIP-dagen den 28.marts.

HERLIG TUR TIL MØNS KLINT
Læring, oplevelser og idræt blev
kombineret, da Den Interne Skole
onsdag den 5. februar tog en tur til
Møns Klint.
Nogle syntes, at de skulle blære sig
og tog turen ned og op ad trapperne
i løb.
På billedet er det Yasmin og lærer
Marlene Damm Henriksen, der
hyggede sig undervejs.

FASTELAVN, ER MIT
NAVN...

Onsdag den 26. februar holdte vi fastelavn. Vi
klædte os ud i flotte kostumer, slog katten af
tønden og spiste fastelavnsboller (som det ses
på billedet).

HUSK FORÆLDREDAG OG
VIP-DAG DEN 28. MARTS

Lørdag den 28. marts kl. 13.00 slår vi dørene op for
forældre og VIPs.
Den interne Skole holder forældredag med
mulighed for skole/hjem samtaler.
STU holder VIP-dag, hvor de unge på STU har
mulighed for at invitere kammerater og venner med
til åbent hus for at se deres fantastiske skole.

NY CONTAINER PÅ
STU HÅNDVÆRK

En container er det nye sort. Nogle indretter lejligheder
og bor i dem, andre bruger dem til lægeklinik.
På STU Håndværk er vi altid med på det sidste nye.
Derfor har vi anskaffet os vores egen container, som
vi bruger til værksted.
På billedet tager Niklas og Simon en pause fra
arbejdet med at isolere containeren både
indvendigt og udvendigt
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UGE 10 PÅ HØJFJELDET
I uge 10 kan du finde os på toppen. Der befinder vi os nemlig på Højfjeldet. Om
natten sover vi på Hornsjø Højfjeldshotel, om dagen er vi på løjperne på
Hafjeld.
Søholt og Golfstrømmen fejrede jul og nytår i Norge. 5 af de unge tog tidligt af
sted og fejrede jul på højfjeldet. Et par dage senere fik de selskab af en større
gruppe. Nytårsaften deltog 17 unge fra Magleby Skolecenter.

