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Det er vigtigt at eleverne ved selvsyn 
oplever verden, og ikke blot læser 
om spændende steder, kulturer og 
anderledes livsførelse.

Både Heldagsskole- og STU-elever 
tog på studieture, til hver sin ende af 
Europa. Det blev begge oplevelsesri-
ge og spændende rejser, indeholden-

de lokale virksomhedsbesøg, kultu-
relle indslag og ikke mindst fælles 
social hygge, som giver bonus både 
under og efter rejserne.

I denne udgave

Skolecenteret Lindersvold
 Lindersvoldvej 5, 4640 Faxe

Telefon: 30 54 20 04
Email: marianne@lindersvold.dk

www.lindersvold.info

Ovenover ses rejsebogen 
tilhørende Heldagsskolens 
Mallorcatur, og til højre 
ses to glade STU-elever i et 
kæmpe delikatesseparadis i 
Litauen.

JUNI 
2018

Læs mere sidene 4-5 + 6-7
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Hjertet set indefra

Igen i år har der været en håndfuld elever, som har 
været til afgangsprøver, både skriftlige og mundtlige. 
I år blev selve prøverne afviklet på Nordskovskolen i 
Haslev, med vores lærere som eksaminatorer.
Inden afgangsprøverne blev der trænet med fuldt 
tryk på. 
I dansk blev der læst og analyseret noveller, digte 
og eventyr, der blev diskuteret virkemidler i film og 
reklamer, avisartikler blev belyst fra alle mulige leder 
og kanter og selvfølgelig blev der også skrevet stile, 
trænet diktater og genopfrisket grammatik.
Nogle brugte også kræfter på at træne matematik, 
både ved hjælp af online programmer og på papir, 

løse færdighedsregninger, lave problemløsningsopga-
ver, lære om brøker, procent og målestok og genop-
friske algebraen og ligninger.
I Engelsk blev der lavet nogle flotte dispositioner, 
med mange forskellige emner lige fra musik, til body-
building til computerspil. Her blev det i øvrigt også til 
et enkelt 12-tal til den mundtlige prøve. Meget flot!
For nogle af eleverne var det en stor udfordring at 
gennemføre prøverne, især de skriftlige, men alle 
klarede det flot. 
Vi siger hermed også tak til Nordskovskolen for den 
flotte modtagelse af elever og lærere fra vores skole. 
Der blev taget sig rigtigt godt af os.

Afgangsprøver på Heldagsskolen Lindersvold

På Heldagsskolen 
veksler undervisnin-
gen mellem teori og 
praksis. Her er elever 
i gang med at under-
søge svinhjerter, for 
at finde ud af, hvor-
dan hjertemusklen i 
mennesket virker.
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Min tid på Lindersvold har forandret mig

Mit navn er Mikkel, og nu vil jeg gerne fortælle lidt 
om mig selv og min tid på Lindersvold.
Jeg kom til Lindersvold for ca. 1½ år siden. Dengang 
var jeg meget indelukket, spillede meget computer, 
var ikke særlig dygtig i fagene og jeg var ikke god til at 
fortælle mine egne holdninger og tanker.
Jeg kom til Lindersvold efter en lang periode, hvor jeg 
havde været hjemme, haft meget fravær i skolen. Jeg 
var meget nedtrykt.
Det hele startede med en meget dårlig oplevelse på 
min gamle skole, som jeg havde svært ved at komme 
over.
Så blev jeg tilbudt at komme til Lindersvold, først på 
opholdsstedet, som min mor ikke ville gå med til.
I stedet startede jeg på Heldagsskolen, hvor jeg nu 
bliver hentet hjemmefra hver dag.
I starten besøgte skolen mig hjemme, hvor vi arbej-
dede meget stille og roligt i langsomt tempo, ved at 
gå ture, lave skolearbejde og have lange samtaler.
Efter et stykke tid kom jeg oftere til skolen, først 2 
dage om ugen, senere fuld tid.
Jeg syntes, at det har været rigtig godt for mig at 
komme til Lindersvold.
Jeg er blevet meget 
mere social og åben 
for andre.

Jeg er blevet rigtig god til at komme med forslag og 
egne ideer.
Jeg er meget dygtigere end jeg var dengang.
Jeg har også oplevet mange nye ting og flyttet græn-
ser.
F.eks. rejste jeg for første gang til Spanien sammen 
med Lindersvold.
Jeg har også holdt mange fremvisninger og taler til 
folkeeksamenerne, og læst digte op til efterårskon-
certen.
Jeg har spillet teater foran mange mennesker.
Alt dette har f.eks. gjort, at jeg er blevet meget mere 
selvsikker, hvilket gjorde at jeg klarede de mundtlige 
afgangsprøver bedre, end jeg ellers havde gjort.
Jeg har også nået mange personlige mål:
- Jeg har fået 12 i mundtlig engelsk ved hjælp af min 
disposition.
- Jeg har lært at spille skuespil
- Jeg har rejst flere gange i dette år
Jeg har et skoleår tilbage på Lindersvold, og selv tæn-
ker jeg, at mit mål er bl.a., at jeg vil lære tysk, blive 
dygtigere i naturfagene og jeg vil gerne i praktik i en 
børnehave, fordi jeg har en drøm om at blive pæda-
gog i fremtiden.
Jeg skal også lære at blive mere selvstændig og arbej-
de på egen hånd.

Vi byder to  nye elever velkommen på Skolecenteret Lindersvold.  
1 elev til Heldagsskolen Lindersvold og 1 elev til Lindersvold STU College.
Samtidig byder vi velkommen til 2 nye lærere: Nina og Egil.

Nye elever og medarbejdere !
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Skrevet af Victoria – elev på Lindersvold STU College 
 
Vi mødtes kl. 08:30 på skolen for at pakke bilen, og fik 
de sidste ting på plads, før vi skulle afsted til lufthavnen. 
Alle var i godt humør og spændte på at komme afsted. 
Vi ankom til lufthavnen og sagde farvel til søde Gunnar 
(skolens chauffør), som kørte os. 
Der var lidt forvirring omkring hvor vi skulle tjekke ind 
og vi fik gået lidt frem og tilbage i lufthavnen. Efter ca. 
20 min. fandt vi frem til stedet. Vi tjekkede ind og afle-
verede vores kufferter.  
Vi kom afsted, det tog ca. en time og tyve min. oppe i 
luften. 
Vi ankom til Kaunas lufthavn og fik hurtigt vores bagage. 
Efterfølgende skulle vi over til biludlejningen, det tog en 
evighed, men det blev løst og vi lånte en lækker Mer-
cedes. Derfra kørte vi ud til et storcenter for at handle 
indtil huset og spise aftensmad. 
Da vi havde gået rundt i storcenteret og kigget lidt fandt 
vi frem til et spisested. Imens vi sad og spiste var der ba-
sketball live på tv, som drengene syntes var spændende.   
Efter vi havde spist var det rygetid. Vi gik ud  til parke-
ringspladsen, hvor vi opdagede at der var udsyn til det 
stadion, der blev spillet basketball på tv’et i restauran-
ten. Det syntes vi var lidt sjovt at opleve. 
Vi gik tilbage til centeret og ned i et kæmpe supermar-
ked med mange forskellige muligheder inden for mad-
vare, hus & have og andre ting til hverdagen.  
Det tog os ca. en time inde i supermarkedet og vognen 
blev godt fyldt op. 
Vi ankom til huset 23:30, det var mørkt udenfor, så vi så 
ikke meget af udsigten fra huset. Men vi får hurtigt valgt 
vores værelser. Vi får hurtigt tømt bilen, pakket varerne 
ud og kom sent i seng. 
Vi vågnede op kl. 08:30 til lækker morgenmad. Solen 
skinnede og luften var dejlig lun. Efter morgenmaden gik 
vi ud og udforskede haven og omgivelserne.  
Storken er Litauens national fugl, så dem var der flere 
af. De bygger oftes rede i el-master eller høje træer. Selv 
efter 6 dage med udsyn til fuglen, blev vi stadig begej-
strede over at se en stork.  
 
Lørdag eftermiddag blev brugt på at gå rundt i den gam-
le bydel i Vilnius.  

Byen var kunstnerisk, flere af lejlighederne rundt i byen 
havde net under altanerne pga. bygningerne var gamle 
og puds var begyndt at smuldre.  
Vi kom sent hjem efter byturen og alle mand var sultne 
og trætte så vi valgte at spise brød og pålæg. Resten af 
aftenen blev brugt på afslapning. 
 
Søndag var det et helt fantastisk solskinsvejr, der blev 
spist mere nutella ved morgenbordet end hvad der 
burde. Vi fik opgaven at skulle skrive, hvad vi hver især 
havde oplevet på turen indtil nu. 
Vi sidder alle på terrassen og nyder den varme sol. Da-
gens program gik ud på vi skulle gå en tur rundt i et flot 
naturområde, og derefter køre ud og se slottet Verkiai. 
På turen mod naturområdet laver vi et lille Pit stop for at 
se på en kirkegård med flotte udsmykninger. I Danmark 
har vi mange gravstene i samme stilarter, men hver sin 
gravsten i Litauen havde sit personlige præg, de er helt 
fantastiske farverige.  
Søndag aften satte vi os udenfor og spiste aftensmad. 
Claus og Kean tændte et bål op, der blev hygget med 
kaffe, billeder fra turen og den smukke solnedgang.  
 
Mandag holdt vi en afslapningsdag, da vi var kommet 
sent hjem de andre dage. Nogle valgte at gå en tur i 
skoven, og andre valgte at slappe af i hytten.  

STU’ens studietur til Litauen

Vores hus med 
egen sø, en præg-
tig stork og glade 
rejsende.
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Tirsdag var dagen fyldt med planer, så vi 
stod tidligt op og ud ad døren. Vi tog ud på 
et stort marked og så på tøj og en masse 
forskellige ting. Vi havde en aftale med  Elek-
trenai el station, og skulle på rundvisning. 
 
Onsdag var vi ude og se et af det største sorteringsvirk-
somheder. Firmaet sender tøj ud til mange forskellige 
lande, de ved præcis hvad hvert enkelt land har brug for 
og hvilken mode der er. Der blev sorteret og fragtet ca. 
13 tons tøj dagligt.  
Derefter kørte vi ud forbi Trakai slottet. 
 
Torsdag gik turen til Vichy vandland. Janina var en del 
mere begejstret over stedet end vi andre var. Vi unge 
mennesker synes det var mere beregnet til børn, så vi 
blev ikke så længe. 
 Da det var vores sidste aften i Litauen, blev vi enige om 
at tage hjem for at pakke, slappe af og sove nogle timer 

da vi ville ind og opleve byen om aftenen hvor der er 
mørkt og vi gik ud og spiste.  
Efter maden gik vi tur rundt i Vilnius. Det er en smuk by 
om aftenen. 
Omkring 01:30 køre vi mod lufthavnen, vi skulle dog 
først flyve om morgenen, 
og ingen af os kunne sove i lufthavnen så vi var trætte 
om fredagen, da vi kom hjem. Men det var en rigtig 
hyggelig studietur.

Vi var på et  
fascinerende  
virksomheds- 
besøg hos  
Humana  
Sortingcenter,  
som dagligt  
håndterer 13 
ton genbrugstøj.

På byrundtur i Vilnius, hvor vi fandt dette vægmaleri.
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”Fra et sted ser du kun kort. 
Du skal kunne komme om-
kring for at opdage verden”
Rejser er et vigtigt element i 
Heldagsskolens programmer. 
Når man rejser, så får man 
nye indtryk, ser verden fra nye 
vinkler og udvider horisonten.
Det er vigtigt, at børn og unge 
lærer at iagttage verden, un-
dersøge den, og ikke mindst 
forholde sig til verden om-
kring dem.
Dette kan ikke gøres med 
bøger og lektier alene, men 
gøres bedst ved at komme 
ud, mærke kulturen, møde 
mennesker, der hvor de bor 
og arbejder og koble observa-
tionerne sammen med nye og 
gamle erfaringer og viden.

Heldagsskolens studietur  
til Maloorca
I år tog Heldagsskolen til Spa-
nien, hvor vi tog til Mallorca 
og bl.a. undersøgte hvilken 
påvirkning turismen har på 
lokalområdet, naturen og for 
de lokale mennesker. Det er 
altså så at sige Geografi på høj 
plan.
Vores STU elever var i Litauen, 
hvor de skulle lære dette land 
at kende fra alle mulige vink-
ler. Bl.a. besøgte de en sorte-
ringscentral for genbrugstøj, 
faktisk et af Europas største. 
Eleverne lavede også fine 
produkter efter turen, nogle 
skrev dagbog, mens andre holdt foredrag og igen andre 
lavede film. Nogle af produkterne kan I nyde i dette 
nyhedsbrev.

Inden turen gik til Mallorca, blev der begået en deltalje-
ret og omfattende rejsebog, indeholdende fakta om ste-
det og spørgsmål til eleverne, som skulle løses undervejs.

Hvorfor rejser vi med eleverne?
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Rejsebogen indeholdt dette fine program, 
med både kulturerlle ture, indblik i den 
lokale hverdag samt hygge. 
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Heldagsskolen Lindersvold Lindersvoldvej 5 4640 Faxe marianne@lindersvold.dk 30 54 20 04
Lindersvold STU College Lindersvoldvej 5 4640 Faxe poul@lindersvold.dk 23 95 34 00 
Opholdsstedet Lindersvold Lindersvoldvej 5 4640 Faxe birgitte@lindersvold.dk 51 21 75 59 
Opholdsstedet St. Torøje Amagervej 3 4640 Faxe hc.sttoroje@gmail.com 56 71 09 13 
Botilbudet Lindersvold Lindersvoldvej 5 4640 Faxe info@lindersvold.dk 24 42 41 30

Kalender

Kontaktinfo

Xxx.
Xxxx

13 august Skolestart kl. 10.00

31. august  
-2. september

OL 
Stort sportsstævne med 500 børn, unge, lærere og pædagoger 

12 oktober Folkeeksamen

15.-19. oktober Efterårsferie - uge 42

Vi ønsker alle en dejlig sommer 
og glæder os til,  
at sende nye 
numre af  
nyhedsbrevet 
i næste skoleår.

Juni 2018


