
OPLEVELSER
I løbet af skoleåret er der mange store oplevelser. 
Højdepunkter er rejserne. I oktober 2022 tager vi på 
studierejse til Tjekkiet, og i marts tager vi på skitur 
med hele skolecentret. Der er også masser af ture i 
lokalområdet. 
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FLØJGÅRDEN
Fløjgården er en firelænget gård med tilhørende 
stalde, marker og græsarealer. På Fløjgården har vi 
dyr. Vi har kælegrise, høns, kaniner, heste og 
krybdyr.
Der er masser af god læring i at passe dyr. På 
Fløjgården har vi et lille undervisningsmiljø med 
ekstra tryghed.
Eleverne fra de andre klasser besøger ofte 
Fløjgården og de mange dejlige dyr.

DEN INTERNE SKOLE



ESPORT
Vi har esport som valgfag. Du kan komme med på skolens 
eget esport-hold, hvor vi får undervisning i esport af en 
uddannet esport-underviser. Vi træner og spiller kamp 
mod andre esport-hold på vores eget niveau.
Vi har 10 stationer med pc'er, gamerstole, m.v., så vi kan 
spille fem mod fem. 

SKOLE 
DER PASSER TIL DIG

IDRÆT
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag starter vi skoledagen 
med en times idræt. Det kan være fodbold, volley eller 
basket, eller du kan cykle eller gå en tur. 

Du kan også dyrke sport om eftermiddagen i vores 
klubtilbud eller vores valgfag. I løbet af skoleåret har vi 
højdepunkter med sportsoplevelser. 

Den Interne Skole på Magleby Skolecenter er for dig, der 
har brug for et undervisningstilbud, der skal lykkes. Du 
kommer i en lille klasse med flere lærere. 
Når du starter, finder vi dit niveau i de forskellige fag. Så 
får du en undervisning, der passer dig.

FOLKESKOLENS
PRØVER
Du kan tage Folkeskolens Prøver. Vi opretter hold for 
dem, der gerne vil tage 9. klasse i dansk, matematik, 
engelsk, fysik/kemi eller samfundsfag. 

Den Interne Skole har alle de samme prøvemuligheder 
som i folkeskolen. 

PRAKTISK LÆRING
Du kan få  praktisk og håndværks-faglig undervisning 
indenfor områder som håndværk (murer, tømrer, maler, 
anlæg), køkken, pedel, grøn service og dyrepasning.

Du kan for eksempel gå sammen med vores pedel, være 
med til at vedligeholde skolens grønne områder eller 
hjælpe med at lave varm mad i køkkenet.




