Valg af linjefag
Der er ikke faglige optagelseskrav på de enkelte linjer, og eleverne ønsker den linje, der passer bedst til
dem. Linjeholdet er sammen i fire lektioner om ugen, hvor der er faglig fordybelse inden for specifikke
områder.
Forløbet er to-årigt, og der er således ikke mulighed for at skifte linje undervejs.
Vi ved, at det kan være svært at vælge, og derfor er de tre linjer beskrevet i et kort overblik, så I sammen
har et godt udgangspunkt for at vælge det, der interesserer allermest.

Sciencelinjen:

På Sciencelinjen laver vi undersøgelser, og vi er nysgerrige.
Vi fordyber os i naturfaglige emner, og vi tænker kreativt og innovativt i forhold til mulige løsninger. På
linjen udfordrer vi os selv, og vi sætter fokus på det, der undrer os.
Emnerne kan være: alternative energiformer, universet, biernes forunderlige verden, den menneskelige
organisme, fødevarer, forurening etc.
Vi arbejder med projekter og forsøg, som foregår på skolen, i nærområdet eller ude på virksomheder.
I 2017 er der særligt fokus på to områder: Nydamleague og scienceshow

Hands On/Den kreative linje- fokus på håndværk, udtryk, design og formidling

På linjen skal eleverne selv være aktive i forhold til at tilrette aktiviteter.
Indholdet i de forskellige forløb er:





Fra idé til produkt – udfordringer, fordybelse, oplevelse, udtryk, eksperiment, formidling – teori og
praksis.
Håndværk og kunst - historisk baggrund og håndværksmæssige teknikker.
Besøg ud af eller i huset – virksomhedsbesøg/evt. kunstner
Der vil være fokus på entreprenørskab og innovation.

På linjen samarbejder vi med ungdomsskolen, og desuden har vi et samarbejde med EUC Syd omkring et
forløb i 8. klasse.

Globallinjen

På Globallinjen arbejder vi med kompetencer inden for kommunikation, samarbejde, kultur og innovation –
alt sammen med et internationalt sigte. Disse kompetencer tilstræbes at foregå via reelt samarbejde – både
digitalt og gennem udvekslinger.
Kommunikationssproget forventes hovedsageligt at være engelsk, men gode sprogkompetencer er ikke en
forudsætning – derimod forventes Global – eleverne at være motiverede, åbne, samarbejdsvillige og
ansvarlige i alle aktiviteter på linjen, både ude og hjemme.
Eleverne på Globallinjen og deres forældre skal være indstillet på rejseaktiviteter samt være villige til at
have elever og lærere fra andre lande boende i en kort periode.

Valg af linje

Navn_____________

Klasse _______________

Skole _______________

Mine ønsker i prioriteret rækkefølge er (1, 2 og 3):

Linjefag
Science

Hands On

Global

Forældreunderskrift:____________________________________

Prioritering

