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Udskolingslinje
Hvilken interesse vil du følge?
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Kære forældre og elever i kommende 7. årgang
Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag

Det er nu ved at være tid til orienteringsmøder og valg af udskolingslinje for næste skoleår – I kan læse om linjerne i
dette katalog.
Orienteringsmøderne på skolerne er i uge 8 og 9 2015. Ønske om linje afleveres på tilmeldingsblanket til egen lærer
senest den 27. marts 2015, og de endelige linjeklasser vil blive meldt ud inden 1. juni 2015.
7. – 9. klasse (udskolingen) i folkeskolen er indskoling til en ungdomsuddannelse. Derfor arbejder vi hele tiden med
at udvikle fag og linjer som øger elevernes motivation og udbytte i udskolingen, så de bliver så klar til en
ungdomsuddannelse, som de kan.
Valget af linjer tager udgangspunkt i elevernes interesser, uden at dette valg låser dem til en bestemt
ungdomsuddannelse. Formålet er motivation for videreuddannelse og at kvalificere deres valg, når de går ud af
folkeskolen. Indskolingen til ungdomsuddannelserne er uanset valg af linje stadig udskoling med alt, hvad det
indebærer af fag, mål og afgangsprøver: Eleverne har samme forudsætninger for at kunne gennemføre folkeskolens
afgangsprøver.
Rent praktisk placerer vi eleverne i stamklasser med udgangspunkt i deres linjevalg. Fagundervisningen i udskolingen
tones ved emnevalg, temaer og arbejdsform mod den valgte linje og minimum 20 % af undervisningen - svarende til
minimum 6 ugentlige timer - er direkte ind i linjens tema.
Ved valget af linje på anden skole end distriktsskolen udsteder distriktsskolen et buskort til befordring fra nærmeste
stoppested nær hjemmet til den valgte skole.
Har du brug for yderligere oplysninger, er du meget velkommen til, at tage kontakt til den konkrete skole, der udbyder
den linje, som du er interesseret i. Du kan også hente relevante dokumenter og læse mere på www.vordingborg.dk

Med venlig hilsen,
Skolechef Per Larsen

Eleverne kan vælge mellem alle linjer på alle skoler
Valg af en linje på en anden skole end distrikt skolen medfører skoleskift.
Skoleskiftet sker som udgangspunkt i henhold til reglerne om frit skolevalg.
Det betyder bl.a., at kommunen ikke er forpligtet til at yde fri befordring af
elever til og fra skole. Kommunen har dog besluttet, at distrikt skolen afholder
merudgifterne i forbindelse med elevens benyttelse af almindelig offentlig
befordring, for de elever der vælger en linje på en anden skole end
distriktsskolen. Udgiften fra bopælen til busstopsted dækkes ikke.
Evt. linjeskift kan betyde klasseskift.
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Kulsbjerg Skole
Orienteringsmøde torsdag den. 19. februar 2015 kl. 19 - 20
Skolevej 1, 4773 Stensved
Alle linjer på Kulsbjerg Skole tager udgangspunkt i skolens profil som it-skolen i Vordingborg Kommune.
Generelt fokus i udskolingen er:
 Internationalisering
 innovation
 entreprenørskab

Videnskab og verden
Er du kreativ og interesseret i naturfag?
Nysgerrighed og lysten til at lære mere om, hvordan verden fungerer på det naturvidenskabelige plan – det
er afsættet for denne linje. Finder din kreative side frem, opfind de gode løsninger, på linjen Videnskab og
verden. I linjen indgår bl.a. et mere dybdegående arbejde med fysik/kemi, biologi, geografi, matematik samt
nogle af elementerne fra de praktisk-musiske fag.

Kultur, sprog og design
Er du er interesseret entreprenørskab og at skabe noget?
Linjen er en praktisk linje med fokus på de gode håndværksteknikker, der skal gøre dig i stand til, at omsætte
egne ideer til virkelighed - og fordybe dig i arbejdsprocessen på vejen derhen.
På linjen inddrager vi viden om, og erfaring med erhvervslivet og kulturinstitutioner.

Sport og ernæring
Er du er interesseret i et aktivt liv, friluftsliv, idræt, sport og sundhed?
Tænker du sundhed, kan du lide at røre dig og holder du af fællesskab, samarbejde og konkurrence - så bør
du overvej at vælge denne linje! Vi samarbejder bl.a. med de omkringliggende idrætsforeninger og vores
godsejere – det er nemlig også gennem deres viden og ekspertise at denne linje bliver skabt.
Idræt og sundhed hænger nøje sammen med god livskvalitet, derfor skal du vælge idrætslinjen.
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Præstø Skole
Orienteringsmøde tirsdag den 17. februar 2015 kl. 19 – 21
Skolevej 15, 4720 Præstø

Sprog og kultur
Vil du blive endnu bedre til sprog?
Og er du interesseret i verden og samfundet omkring dig?
Vil du bruge dit engelsk, tyske eller franske sprog i dagligdagens sammenhænge?
På linjen Sprog og kultur arbejder vi med og på engelsk, tysk og fransk og kulturhistorien, der præger landene
og menneskene, hvor sprogene tales. Vi arbejder mundtligt, skriftligt og praktisk med sprogene. Du skal
interessere dig for sprog, kultur, historie og politik, da vi arbejder tværfagligt med europæiske og amerikanske
forhold gennem tiderne.
Det er vigtigt at dine engelskkundskaber er rimeligt gode, og at du gerne vil lære nye sprog.

Videnskabens verden
Er du nysgerrig og undersøgende? Er du interesseret i verden og samfundet omkring dig?
Vil du gerne finde svar på ting, der undrer dig?
På denne linje vil de naturvidenskabelige fag: biologi, geografi fysik/kemi og matematik komme til at hænge
mere sammen. Du skal lave eksperimenter og bygge ting, der kan belyse emner fra undervisningen. Andre fag
vil også få et præg af din linje: samfundsfag og kristendomskundskab skal analysere de problemer og
muligheder, videnskaben giver.
Du får en skolegang, der bindes sammen af en naturvidenskabelig tilgang.
Det er stadig skole, som du kender det, nu styrer vi det bare i en bestemt retning, alle lærer alt det, man altid
har skullet lære.
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Gåsetårnskolen
Orienteringsmøde mandag den 23. februar 2015 kl. 19 – 20.30
Chr. Richardtsvej 33, 4760 Vordingborg

Krop og bevægelse
Vil du vide mere om kroppen og dens funktioner?
På linjen arbejder eleverne med at øge deres viden om kroppen og dens funktioner, med fokus på at vi
bruger denne viden i praksis. Du får afprøvet mange forskellige idrætsgrene, får testet din fysiske form
testet og vil kunne følge med i hvordan kroppen reagerer og udvikler sig. Undervisningen sigter desuden
mod at øge bevidstheden om sund levevis, og vi inddrager derfor sideløbende fakta og forløb om mad og
madlavning.

Naturvidenskab
Er du interesseret i fag som fysik, biologi og matematik?
På linjen kommer du til at arbejde med at tilegnelse af en grundlæggende forståelse af de
naturvidenskabelige arbejdsmetoder - og at omsætte dem i praksis gennem dybdegående beskrivelser af
processerne. Vi arbejder med eksemplariske naturvidenskabelige projekter/emner som kan vise
sammenhænge mellem fysik/kemi, matematik, biologi og geografi. Vores mål er at skabe nysgerrige,
innovative unge mennesker der er rustet til en naturvidenskabelig ungdomsuddannelse med velafprøvede
metoder og analyseværktøjer i rygsækken.

Medie og kommunikation
Hvordan udvikler det digitale samfund sig?
På linjen vil du få et solidt kendskab til og kompetence i forhold til brugen af forskellige digitale værktøjer. Du
lærer gennem analyse og kildekritik at kunne kommunikere målrettet til og med målgrupper i et digitalt
samfund ved bl.a. at lave hjemmesider og blogs. I Undervisningen inddrager vi også computerspil og sociale
medier som Facebook og Twitter – og du vil blive udfordret til at eksperimentere gennem både lyd, billeder
og skrift.

Erhvervsfaglig
Hvordan driver man en virksomhed– interessant?
På linjen vil du kunne opnå et bredt kendskab til arbejdsmarkedet og erhvervslivets plads og indflydelse i
samfundet. Gennem samarbejde med ungdomsuddannelserne og virksomheder inddrager vi deres metoder,
problemstillinger og opgaver. Du lærer derfor, hvad det grundlæggende kræver for at skabe og drive en
virksomhed. Det er formålet at linjen bidrager til større viden og forståelse af virksomhedsdrift og innovation,
at du bliver bevidste om egne muligheder, kompetencer og udviklingspotentialer - og sætter dig mål i forhold
til disse.

Kultur og globalfaglig
Er globalisering, sprog og medier i samfundet noget for dig?
På linjen vil du tilegne dig viden om kultur som et fagområde, der spænder fra viden om globalisering,
kulturbegreber og sprog til dettes indflydelse på medier og beslutningstagere i samfundet. Undervisningens
vinkel er på sammenhæng mellem det lokale, regionale og globale. Vi sigter derfor efter at give dig mulighed
for at kunne overskue, forstå og kommunikere i forskellige kulturelle kontekster som medborger i et mere og
mere globaliseret samfund.
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Møn Skole
Orienteringsmøde onsdag den 18. februar 2015 kl. 19
Birkevænget 2, 4780 Stege

Idræt
Er du glad for at røre dig? Vil du forbedre din fysiske formåen?
Hvis du godt kan lide at lave noget sammen med andre, og hvis du vil blive bedre til at bruge hovedet og krop i
én sammenhæng, så skal du vælge Idrætslinjen.
På idrætslinjen stifter du bekendtskab med så mange forskellige idrætsgrene som muligt. Vi samarbejder med
og besøger de lokale foreninger.
Du kommer til, sammen med læreren, at arrangere stævner og idrætsdage for de mindre elever, og du får
input og træning, der kan kvalificere dig til at fungere som instruktør.
Linjen har afsæt i idrætsteori, og vi arbejder med forudsætningerne for gode præstationer og den sunde krop.

International
Brænder du for sprog, og vil du gerne modtage undervisning på andre sprog?
Vil du gerne lave internationale projekter – skrive fx noveller, lave reklamefilm og computerspil på engelsk via
nettet? Vil du vide mere om, læse engelsk litteratur og se engelske og tyske film? På linjen vil du få viden
international kultur og deltage i et projekt med lande i Europa. Vil du bruge dit tyske i daglig tale med en
venskabsklasse i Tyskland? På linjen har vi venskabsklasser i udlandet og du kan rejse og bo privat – så du
både lærer og oplever internationalt. Hvis du har lyst til alt dette i en undervisning, der foregår på
skandinavisk (dansk/svensk/norsk), så er international linje noget for dig. Formålet med linjen er at udvikle
interkulturelle forståelse og kompetencer – for her er bare mere sprog.

Naturfaglig
Elsker du at arbejde med forsøg, men er du også er klar til at opdage fagenes andre arbejdsmetoder?
Hvorfor ser vores omverden ud, som den gør? På linjen vil du arbejde med emner, hvor alle de
naturvidenskabelige fag bliver inddraget, og du får en forståelse af de forskellige miljømæssige
problemstillinger som fx forurening. Du vil blive bedre til at bruge det naturvidenskabelige fagsprog, og vi vil i
løbet af året samarbejde med Geocenter Møn, jagtorganisationer, land- og skovbrug.
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Svend Gønge-Skolen
Orienteringsmøde tirsdag den 24. februar 2015 kl. 17 – 18
Sværdborgvej 7-9, 4750 Lundby

Samfundssproglig
Er du interesseret i verden og samfundet omkring dig?
Så er den samfundssproglige linje måske noget for dig.
Med udgangspunkt i fagene dansk, historie og samfundsfag tager vi på rejse i den globale landsby. Vi træner
sprog og lærer om landes forskelligheder og værdier: Hvilke muligheder for udvikling har de? Hvad er vigtigt
for dem? Du vil arbejde med, hvordan lande er afhængige af hinanden, og hvorfor det er vigtigt at
samarbejde på tværs af landegrænser.

Videnskab og verden
Er du interesseret i naturvidenskab?
Så skulle du måske vælge denne linje.
Med udgangspunkt i fagene matematik, fysik/kemi og biologi tager vi på rejse i den videnskabelige verden. Vi
kigger på udvikling af konstruktion, når vi bygger broer og høje bygninger - og vi interesserer os for biler og
andre transportmidler, mens vi kigger på anvendelse af fossile brændstoffer i forhold til vedvarende energi.
Gennem forløbet vil vi blive klogere ved at inddrage naturvejledere og andre kompetencepersoner i vores
område.

Idræt
Hvordan hænger trivsel, sundhed og krop sammen med præstationer?
Sundhed, krop og miljø: Idrætslinjen på Svend Gønge-Skolen er et tilbud til dig, der brænder for bevægelse.
Du skal have et ønske om at blive klogere på hvordan vores trivsel og præstationer hænger sammen med
vores fysiske tilstand og vores psykiske samspil med det omgivende miljø. På idrætslinjen skal du bl.a. arbejde
med forskellige bevægelsesaktiviteter sammen med biologiens og psykologiens betydning for bevægelse,
medier, idrætshistorie og -kultur. Vi arbejder med udgangspunkt i både praksis og teori på området.

7

