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VALG AF LINJEFAG
Denne folder er en oversigt over de linjer, skolen tilbyder i 7.-9. klasse. 

Folderen fortæller dig og dine forældre om, hvad du som elev lærer på de 
forskellige linjer, og hvordan I arbejder på den enkelte linje. Øverst på hver 
side er de faglige mål med linjen, som er fælles for alle folkeskolerne i Ods-
herred Kommune. Efter dem kommer beskrivelserne af linjerne fra de enkelte 
afdelinger. 

MÅL MED LINJEUNDERVISNINGEN 
Der er 4 forskellige linjer. De overordnede mål med undervisningen på  
linjerne er: 

• At øge motivationen for læring
• At hæve det faglige niveau – også i skolens øvrige fag
• At skabe rum for kreativitet og innovation med afsæt i linjens profil
• At hjælpe eleven til at finde og dyrke sine faglige interesser som basis     
     for uddannelsesparathed og uddannelsesvalg
• At styrke elevens personlige og sociale kompetence



3

RAMMER OG ORGANISERING
I linjefagene arbejder vi med grundpillerne i den danske folkeskole – en kom-
bination af uddannelse og dannelse. Eleverne skal ud i en globaliseret verden, 
hvor der stilles store krav til faglige, sociale og personlige kompetencer – 
kompetencer som linjefagsundervisningen har fokus på.

Linjefagsundervisningen ligger på onsdage. I løbet af 6. klasse kommer elever-
ne på besøg på linjerne.

Hver elev har sin stamklasse og får et linjehold, hvor man lærer elever fra 
andre klasser på skolen at kende. På linjeholdene arbejder vi med elev-elev 
læring som en del af arbejdet med motivation og for at styrke det faglige 
niveau.

Undervisningen er en kombination af undervisning i de fagområder, som ligger 
på linjen, og projektorienteret undervisning. Ved 9. klasses obligatoriske 
projektopgave, skal man kunne se en ”toning” af, hvilken linje eleven har haft 
i 9. klasse. Efter projektopgaven arbejder eleverne i 9. klasse med prøve- og 
uddannelsesforberedende forløb, som også styrker deres færdigheder og 
kompetencer.

Linjefagsundervisningen erstatter den traditionelle valgfagsundervisning og 
alt udskolingens understøttende undervisning ligger ligeledes her.
 
Siden vores linjefagsundervisning tog sin begyndelse i 2014, har vi løbende 
evalueret og udviklet ramme og indhold på linjedagen. Med udgangspunkt i 
tankerne bag den understøttende undervisning har vi for kommende skoleår 
ændret lidt i dagens struktur, således at vi har større fokus på forløb og læ-
ringsaktiviteter, som understøtter elevens læring og udvikling.
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SPORT OG SUNDHED
Mål med undervisningen:

• At du bliver klogere på sundhed, krop & bevægelse og miljø
• At du bliver bedre til at bruge din krop
• At du forstår og kan kommunikere med andre om bevægelsesakti 
     viteter og sammenhænge mellem biologi og psykologi, idrætskultur  
     og kropsbevidsthed

Denne linje handler mest af alt om at være aktiv. Du får træning i forskellige 
sportsgrene som fodbold, håndbold, volleyball, badminton og gymnastik, men 
lærer også eksempelvis zumba og andre danse samt vandsport og udendørsliv. 

Du får prøvet en masse aktive ting, bliver udfordret fysisk og lærer om din 
krops opbygning. Du skal deltage i både kollektive og individuelle idrætsgrene 
med base i Hørve hallerne. Vi vil cykle ud til forskellige aktiviteter i Odsher-
red, og derfor er det vigtigt, at du har en cykel og cykelhjelm. Du skal have 
indendørs-og udendørs idrætstøj samt svømmetøj. 

Linjen handler om din fysik og din psyke, kost og ernæring. Det er her, vi 
giver den gas med idræt, madlavning og ernæring. Du bliver også meget 
klogere på det sunde liv. Hvad er sund kost, og hvordan tilbereder du selv en 
sund kost.

Vi samarbejder med lokale klubber og 
idrætsforeninger og håber på, at besøge 
og få besøg, af professionelle sportsfolk 
og trænere. 
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International linje er noget for dig, hvis du er interesseret i:
 

INTERNATIONAL
Mål med undervisningen:

• At du opbygger viden om kulturelle og samfundsmæssige forhold både 
i Danmark og i verden

• At du bliver bedre til engelsk ved at bruge skrift, billeder, lyd, video 
og internet

• At du bliver bedre til at navigere i den globaliserede verden
• At du kan tale med andre om kulturelle og internationale forhold, og 

samspillet mellem det nationale og internationale

• at arbejde selvstændigt og projektorienteret med dine hold- 
kammerater

• at vide hvad der rører på sig i internationale lande
• at vide hvordan mennesker i andre dele af verden lever
• i engelsk, og godt vil tale det engang i mellem
• at arbejde på internettet og med forskellige it-medier såsom blogs, 

videoer m.m.
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SCIENCE OG INNOVATION
Mål med undervisningen:

• At din viden om naturfag og de tekniske fag bliver større
• At du bliver bedre til at undersøge naturens materialer og organismer
• At du kan tænke og skabe nyt gennem dine færdigheder og viden  
     inden for det naturfaglige felt

Linjen er for dig, som har lyst til at eksperimentere og 
udforske hvordan mennesker, natur, miljø og teknik hænger 
sammen. 

Vi fordyber os i mange emner fra fysikkens spændende 
verden, dyrs og planters vækst og udvikling, landskabers 
udformning, teknikkens mange muligheder og udvikling af 
dine kreative evner i vores medieprojekter. 

Vi kommer til at arbejde med at udvikle dine kreative ideer, og gennem 
nysgerrighed og lyst til fordybelse lærer du at gøre dine ideer til færdige 
produkter og præsentationer. Med andre ord lærer du, hvad innovation er, og 
hvad nysgerrighed kan føre til. 

Vi besøger relevante virksomheder 
og naturområder, og tager gerne 
imod en invitation til at vise vores 
projekter frem på skolen og andre 
steder. 

Er du ikke bange for at blive kaldt 
en nørd inden for dit felt, så er 
Science og Innovation det helt 
rigtige sted for dig. 

Vi arbejder meget med elevsty-
rede projekter, og har du nogle 
spændende idéer til noget du godt 
vil grave ned i, så tager vi imod 
det med åbne arme. 
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ERHVERV OG IDÉ
Mål med undervisningen:

• At du bliver klogere på vores arbejdsmarked og erhvervsliv, og hvor 
     dan arbejdsmarkedet fungerer
• At du lærer, hvad iværksætteri er, og hvordan egne ideer og mulighe 
     der kan blive til virkelighed
• At du bliver bedre til at koble teori og praksis

Hop med på den her linje, som er for dig, som gerne vil lave både praktisk 
og kreativt arbejde. Vi bruger timerne til at arbejde med vores hænder og se 
projekter, som du selv sætter i gang, med en kreativ vinkel. Linjen handler 
om, at du selv skal designe, bygge, male, samle og tegne i skolens værkste-
der. Ind imellem laver vi projekter og fremlæggelser, og Erhverv og Ide er 
også er ”bogligt” fag.

Du finder ud af, hvad det vil sige at være håndværker og hvordan man bliver 
det, og får prøvet praktiske fag af som eksempelvis anlægsgartner, elektriker, 

smed, tømrer og cykelsmed. 

Vi tager på besøg hos virksom-
heder, forretninger og værkste-
der for selv at opleve, hvordan 
de arbejder med opgaver og 
løsninger. 

Vi får også besøg af spændende 
personer, som arbejder med 
håndværk, og som kan lære 
dig, hvordan fagmænd arbejder 
praktisk inden for forskellige 
fag. Det kunne være en kunst-
ner, en elektriker, en smed, en 
tømrer eller en landmand. 

Der vil endvidere være mulighed 
for nogle elever, at komme i 
enkelt dags praktik.
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