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Klar parat til linjestart 
Kære kommende udskolingselev 

Efter sommerferien skal du starte på 7. årgang, og du skal snart ønske linjer. Det står du ikke 

alene med. Du kan ønske, lærerne rådgiver dig, og så er det ledelsen, der træffer beslutning 

om de endelige klassedannelser.  

Vi udbyder tre linjer næste skoleår:  

• International & Medier 

• Idræt 

• Science 

Formålet er først og fremmest at fastholde din interesse, nysgerrighed og din glæde ved at 

gå i skole. Uanset linje skal det du arbejder med i skolen give mening, forstås i en større 

sammenhæng og være relevant. 

  

Dine lærere bliver dine vigtigste sparringspartnere, da de kender dig godt og kun er 

interesseret i, at du kommer på den linje, der udfordrer dig på den bedste måde fagligt som 

personligt - og samtidig sikrer dig et godt socialt fællesskab.   

Med dette udbud håber vi på, at vi kan præge din skolegang positivt de næste tre år og 

give dig mulighed for at fordybe dig i noget, der for dig er vedkommende og spændende.  

Jeg ønsker dig god fornøjelse! 

Med venlig hilsen 

Susanne Bremer 

Skoleleder 

  



 

Vigtigt at vide 
Kommende 7. årgang er pt. på godt 100 elever. Eleverne skal fordeles på de nævnte tre 

linjer. På International & Medier oprettes to klasser á ca. 25 elever. Det betyder, at vi har 

følgende ramme for elevfordelingen på de tre linjer / 4. klasser:  

• International & Medier  = ca. 50 elever fordelt på to klasser 

• Idræt    = maks. 26 elever i én klasse 

• Science    = maks. 26 elever i én klasse 

De to International & Medier- klasser får hver deres klasse- og linjelærer. De to klasser vil 

variere en smule i indhold gennem følgende to vinkler; samfund eller sprog. Derfor skal du på 

linjeønskesedlen ved International & Medier præcisere, hvilken af de to klasser du kunne 

tænke dig at gå på.  

Vi vil gerne indfri så mange ønsker som muligt indenfor den givne ramme. Væsentligst er det 

dog, at du kommer på en linje, der både kan matche dine interesser og dine 

forudsætninger, ligesom det også er helt afgørende, at du bliver en del af et godt 

klassefællesskab. Lærerne på 6. årgang har mange års erfaring i at rådgive og sparre, de 

kender dig, så lyt og vær åben.  

Hvad enten du kommer på den ene, anden eller tredje linje gælder det at:  

• alle linjer følger de almindelige krav i fagene jf. Fælles mål. 

• uanset linje skal alle elever til samme afgangseksamen. 

 

Vigtig dato 
På mange måder har du allerede stiftet bekendtskab med linjerne. Enten fordi du har set 

nyheder fra International linje på skolens skærme, deltaget i motionsdag arrangereret af 

Idræt, eller fordi linjerne har udstillet deres produkter rundt omkring på skolen. Så måske er du 

godt i gang.  

 



Datoen nedenfor skal du notere dig:  

Torsdag den 30. april skal du senest sende din linjeønskeseddel til hefu@fredensborg.dk. Det 

vil fremgå af sedlen, at du skal skrive et par ord til de tre ønsker, du sætter kryds ved. 

 

 

 

Processen 
Du ønsker - og du skal sætte kryds ved mindst tre linjer på linjesedlen. Ved hvert kryds skal du 

begrunde, hvorfor det kunne være en linje for dig. 

Dine lærere rådgiver dig - de kender dig godt og ved, hvor du er stærk, og hvor du har nogle 

spændende udviklingsmuligheder. De er med til at sikre, at du stiller dig selv de rigtige 

spørgsmål. Alene for at den linje, du tildeles, kan indfri dine forventninger og vigtigst kan 

udvikle dig mest muligt fagligt og sikre dig et godt fællesskab. 

  

Ledelsen beslutter de endelige klassedannelser. Det gør vi med baggrund i en kort samtale 

med hver enkelt elev og en grundig drøftelse med alle relevante lærere. Målet er at skabe 

fire gode og velfungerende klasser, indenfor hvad der er ressourcemæssigt og praktisk 

muligt.  

Alle nydannede linjeklasser skal have ro og tid til at finde sig selv og hinanden i det nye. Det 

er i princippet IKKE en mulighed at skifte klasse, og det er alene ledelsen - i samarbejde med 

de pågældende lærere - der beslutter, om der i enkelte tilfælde kan være tungtvejende 

forhold, der nødvendiggør et linjeskifte – hvis det er praktisk muligt.  

mailto:hefu@fredensborg.dk


 

International & Medier  
Er du vild med sprog? Er du kreativ? Er du nysgerrig på verden omkring dig og interesseret i 

andre kulturer? Hvad enten du vælger samfundsklassen eller sprogklassen, så er der mange 

ting, der gælder på tværs.  

Fx hvordan vi kan blive klogere på de sociale medier, arbejde med reklamer og forholde os 

kritisk til Fake News. Eller blive bedre til engelsk, der er et stort sprog i verden. Og lave mad vi 

ellers aldrig ville lave herhjemme.  

Alt dette skal vi arbejde med på forskellige måder. Vi skal på ture ud af huset og møde 

eksperter, der er klogere end os. Vi skal i perioder arbejde i forskellige workshops. Det kan 

være på engelsk, det kan være på dansk, det kan være bogligt, det kan være med 

hænderne, fx male, tegne eller lave mad.  

Emnerne kan være alt fra kortfilmproduktion, design og historiefortælling til globale kriser eller 

klimaudfordringer. Pointen er, at du også skal være med til at bestemme noget af indholdet.  

På næste side ser du, at linjen har to forskellige vinkler – hvor mon du kan se dig selv? 



 
International & Medier - samfund 

Du får samfundsfag allerede fra 7. klasse. Det vil sige, at der er fokus på kultur, samfund og 

verden. I den forbindelse kommer vi til at: 

• lave mad fra fjerne himmelstrøg 

• lære om andres bordskikke og vaner 

• læse nyheder med et kritisk blik 

• lave spændende udstillinger • undersøge, hvad der sker i andre lande 

Vi skal også på ture: 

• Folketinget, hvor politikerne arbejder og beslutter love 

• Kunstmuseer (skulpturer og malerier mv.) • Religiøse og historiske museer fx Fredensborg 

Slot, Davids samling eller Dansk Jødisk 

• Museum 

International & Medier - sprog 

Du får her mulighed for at gå mere i dybden med tysk eller fransk og engelsk, og måden vi 

gør det på er ved at: 

• se på trends, musik og film fra udlandet 

• lege med sproget fx ordlege og rollespil 

• afholde turistkonference, modeshow mv. 

• bringe sproget med ind i madkundskab 

Vi skal også på ture: 

• Goethe Instituttet - tysk kulturhus 

• Det Franske Institut - fransk kulturhus 

• Cinemateket - biograf med internationale film 

              Vi glæder os til at se dig på International & Medier



 

 
Idræt 
 

• Vil du udfordre dig selv og være fysisk aktiv ude og inde året rundt?  

• Er du til ømme muskler og trætte ben? 

• Har du lyst til at dyrke meget forskellig sport og konkurrere med dig selv og andre?  

• Er du indstillet på at overskride grænser og komme ud af din comfortzone? 

På Idræt dyrker vi en mangfoldighed af idrætsdiscipliner, hvor også faglighed, fællesskab og 

sammenhold har høj prioritet. Vi hjælper hinanden, arbejder sammen og konkurrerer mod- 

og med hinanden. 

Vi forventer, at du er 100% klar – det vil sige, at du altid møder omklædt til idrætstimer og 

linjedage, parat til at yde dit bedste både ude og inde. 

Vi tager til stævner i forskellige sportsgrene, hvor vi lægger vægt på både det fysiske og det 

sociale indhold i aktiviteterne.  



 
 

På Idræt kommer du til at arbejde med 

 

• fagene, idræt, madkundskab, dansk, matematik og biologi  

• forskellige grene af idræt fx crossfit, ballet, boldspil og e-sport 

• udfordringer for dig selv i mange forskellige sammenhænge 

• kroppen, fysiologi, kost og ernæring 

• forskellige arbejdsformer: individuelt, i gruppe og projektarbejde 

• at arrangere aktiviteter som boldturnering og motionsdag 

Linjens nuværende elever giver dig følgende gode råd 

 

• Du skal elske konkurrence 

• Du skal ville sport og konkurrence, selv når det er grænseoverskridende 

• Du skal være indstillet på at komme ud af din comfortzone 

• Du skal være teamplayer og ikke kun fokusere på dig selv 

• Du skal være seriøs 

• Du skal kunne sætte dit hold før dig selv og ikke kun tænke ”mig”! 

                         Vi glæder os til at se dig på Idræt! 



 
Science 
Du vælger Science, fordi du kan lide at undersøge ting. Og du undrer dig over, hvordan 

planeten hænger sammen. Du har rigtig mange ideer til, hvordan vi kan gøre det lidt 

anderledes, måske en opfindelse?  

Du er nysgerrig og tænker over livet og naturen. 

Sciencelinjen giver dig også science ud fra den menneskelige vinkel. Vi arbejder med 

mennesket og videnskaben, hvor vi kommer ind på teknologihistorie, lovgivning og etik. 

Du skal ikke kun læse og høre om tingene, du skal have fingrene i det selv. Du skal fx 

programmere og lave scienceforsøg. Og du skal møde spændende og dygtige eksperter, 

når vi er på ture.  

Vi voksne omkring dig har prøvet det før, og vi elsker det, vi laver. Kom og vær sammen med 

os, så vi kan lege, lære og inspirere hinanden.   

 



 

Du skal ikke være i tvivl om, hvad vi laver på Science 

• Du skal lave forsøg 

• Du skal besøge Zoo og bl.a lære om dyreadfærd 

• Du kommer til at arbejde sammen med naturfaglige gymnasieelever og elever fra teknisk 

gymnasium 

• Du skal lave dine egne projekter med undersøgelser, dataindsamling og fremlæggelse 

med fokus på den fællesfaglige naturfagsprøve  

• Du kan deltage i First LEGO League 

• Du kommer til at programmere i scratch 

• Der kommer foredrag fra forskellige naturfaglige specialister 

• Du kommer til at deltage i Unge Forskere med jeres opfindelse 

• Du arbejder med logik og strategi med brætspil 

Vi glæder os til at se dig på Science! 
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