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LINJER I
UDSKOLINGEN

DIT VALG

INTERNATIONAL

GILBJERGSKOLEN

MEDIE & KOMMUNIKATION

IDRÆT
SCIENCE

VI HAR SOM SKOLE EN
AMBITION OM TIL STADIGHED
AT GØRE EN GOD SKOLE BEDRE

PÅ GILBJERGSKOLEN ORGANISERER VI UNDERVISNINGEN I UDSKOLINGEN
I LINJER.
Vi gør det fordi alle undersøgelser viser, at linjefagsorganisering
øger de unges motivation for skolearbejdet i almindelighed.
Vi har været i gang med denne organiseringsform gennem
de seneste seks år, med gode og stigende resultater til følge.
Vi udbyder følgende linjer i skoleåret 2020/21:
• INTERNATIONAL
• IDRÆT
• MEDIE & KOMMUNIKATION
• SCIENCE
Du skal vælge de linjer, som motiverer dig mest.
Der er ingen faglige optagelseskrav.
Undervisningen tilrettelægges fleksibelt, projektorienteret og motiverende.
Alle linjer følger Ministeriets vejledende timetal i alle fag. De ekstra linjefagstimer er bonus.
Alle elever går til Folkeskolens Afgangsprøver (FP9) i alle fag efter gældende regler.

FRA 1. AUGUST 2020 UDBYDER VI FIRE LINJER PÅ 7. ÅRGANG.
Det samlede elevtal på årgangen er lige nu 79, fordelt på tre klasser, og det vil betyde, at
med mindre vi får tilgang på 5-6 elever, så vil vi udbyde fire linjer, men kun oprette tre klasser.
På baggrund af elevernes valg danner vi de nye linjefagsklasser. Det betyder, at fremtidens
samarbejde ikke kun bliver på årgange, men også indenfor den enkelte linje. Alle elever, som
søger, vil blive bedt om at prioritere to af disse linjer. Vi stræber efter, at opfylde de unges
1. prioritet, men det vil ikke kunne undgås, at nogle elever vil komme på en linje, som var
deres 2. prioritet. Dette vil med al sandsynlighed ske i større udstrækning end tidligere, idet
der jo, som skrevet, formentlig kun oprettes tre klasser.
Linjerne defineres af den fagpakke, som linjefaget tager udgangspunkt i. Der undervises
tematisk i helheder i linjefagene, vi inviterer virkeligheden indenfor. Undervisningen
i udskolingen organiseres fleksibelt, og det betyder, at linjefagstimerne hen over et skoleår
vil blive tilrettelagt på forskellige måder. Det kan være, at man i en uge arbejder udelukkende
med sit linjefag, mens eleverne i en anden uge slet ikke har linjefagstimer. I andre uger ligger
linjefagene måske fordelt på to hele dage i forlængelse af hinanden, der er mange
muligheder.
Alle elever i udskolingen får som minimum Ministeriets vejledende timetal i alle fag.
Alle elever afslutter 9. klasse med at gå til Folkeskolens Afgangsprøver efter gældende regler.

VIGTIGE
DATOER

Besøgsuge for elever på 6. årgang:
Mandag d. 30. marts og tirsdag d. 31. marts.
Informationsmøde og besøg på linjerne kun for forældre:
Torsdag d. 2. april kl. 18:00-20:30.
Frist for aflevering af ansøgningsskema:
Onsdag d. 15. april.
Ansøgningsskemaet afleveres til klasselæreren.
Elever, som ikke går på skolen,
afleverer skemaet på udskolingens kontor.
Ansøgningsskemaet findes på www.gilbjergskolen.dk.
Klasserne offentliggøres:
Lørdag d. 13. juni i Aula.
Tyvstart i udskolingen:
Elever siger farvel til 6. klasse og
goddag til 7. klasse torsdag d. 25. juni.

VI TILSTRÆBER AT SKABE ET
UNGDOMSMILJØ PRÆGET AF
TILGÆNGELIGHED, ÅBENHED,
INDFLYDELSE OG DIALOG.
UNDERVISNINGEN ER ALSIDIG,
UDFORDRENDE OG PRÆGET AF HØJ FAGLIGHED.
DEN KVALIFICERER DIG TIL LIVET SOM
MENNESKE I EN FORANDERLIG VERDEN.

INTERNATIONAL

INTERNATIONAL
Vi interesserer os for, hvad der sker i Danmark
og i den omkringliggende verden, og derfor
arbejder vi med sprog, kultur og
samfundsforhold særligt i engelsk-, tyskog fransktalende lande.

Vi arbejder med aktuelle emner og øver os
i at diskutere og argumentere f.eks. om det
amerikanske præsidentvalg, klimapolitik,
flygtningedebat og unges færden på sociale
medier.

I sprogundervisningen har vi blandt andet
samarbejde med Gribskov Gymnasium og
skoleklasser i andre europæiske lande via
digitale platforme, hvor eleverne eksempelvis
mødes virtuelt.

Vi besøger ofte København, hvor vi deltager
i spændende undervisningstilbud på museer,
i filmstudier, i FN byen, på Christiansborg og
i Danmarks Radio.
Du får også mulighed for at komme til
koncerter, i teatret og besøge virksomheder
som f.eks. Toms Chokoladefabrik, hvor vi lærer
om handel og markedsføring.

• Du vil gerne lære om
politik, økonomi og kultur
i Danmark og andre lande.

Fagpakken for International
består som udgangspunkt
af følgende fag:

• Du ønsker at blive bedre
til sprog.

Engelsk
Tysk eller fransk
Geografi
Samfundsfag
Kristendom
Historie
Ekstra linjefagstimer

• Du er nysgerrig efter
at forstå, hvordan
samfundet fungerer.

• Du kan lide idræt og elsker
at være fysisk aktiv.
• Du har lyst til at prøve nye,
spændende idrætsgrene og kaste
dig ud i nye udfordringer.
• Du vil vide mere om kroppens
fysiologi og anatomi.

IDRÆT
Du kommer til at arbejde med idræt i en
bred forstand.
Du skal være fysisk aktiv både indendørs
og udendørs.
Du er nysgerrig og har mod på at rykke dine
grænser både fagligt, fysisk og mentalt.
På linjen samarbejder vi med de lokale
idrætsforeninger, og vi bruger lokalområdets
fantastiske natur aktivt i undervisningen.

Fagpakken for Idræt består som
udgangspunkt af følgende fag:
Biologi
Idræt
Matematik
Kemi
Dansk
Samfundsfag
Ekstra linjefagstimer

Sammen med din klasse og lærerne på linjen
kommer du til at deltage i afviklingen af
idrætsevents for udskolingseleverne.
Kan du lide at bruge kroppen, arbejde med
sundhed og arbejde på et højt fagligt niveau,
så er idrætslinjen et godt valg for dig.

• Du tør afprøve en idé og gøre
den virkelig.
• Du interesserer dig for
kommunikation på alle måder.
• Du er nysgerrig på, hvordan du
fanger andre menneskers interesse.

MEDIE & KOMMUNIKATION
Du kommer til at arbejde med kropssprog,
tale, film, foto, musik, lyd, design og lys mm.
Du vil være med til at skabe events.
Det kunne være et arrangement for skolen,
men det kunne også være i lokalsamfundet.
Vi skal arbejde med nogle af de medier som
er med til at skabe kommunikation mellem
mennesker. Det kan være hjemmesider, apps,
Prezi, musikvideoer og dokumentar.

Fagpakken for
Medie & Kommunikation består
som udgangspunkt af følgende fag:
Dansk
Matematik
Engelsk
Historie
Samfundsfag
Ekstra linjefagstimer

SCIENCE
Du kommer til at arbejde med kreative
løsninger på hvordan:
• Vi kan skaffe grøn energi
• Vi kan forebygge livsstilssygdomme
• Vi kan skaffe mad nok til alle
• Vi kan hjælpe mennesker, der oplever
ekstremt vejr som f.eks. tørke og
oversvømmelser.
Du skal være nysgerrig på, hvordan verden
hænger sammen og have lyst til at udvikle
dine egne ideer til, hvordan den kan gøres
endnu bedre.
Det gør vi blandt andet ved at deltage
i idekonkurrencer og ved at afprøve ideerne
i laboratoriet.
• Du interesserer dig for,
hvordan verden hænger sammen.
• Du er nysgerrig.
• Du kan lide at eksperimentere og
fordybe dig i naturfaglige problemstillinger.

Når vi tager på ekskursioner, besøger vi lokale
virksomheder, der arbejder på et bedre miljø
eller museer, der handler om kroppen,
teknologien og naturen.

Fagpakken for Science linjen består
som udgangspunkt af følgende fag:
Fysik/kemi
Biologi
Geografi
Matematik
Ekstra linjefagstimer

GILBJERGSKOLEN
Rostgårdsvej 5
3250 Gilleleje
Tlf: 7249 9103
www.gilbjergskolen.dk
Facebook/Gilbjergskolen

