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“Det er fedt, at vi har en fælles 
faglighed, vi kan samles om.”
Udskolingselev, Skolerne i Glostrup



Kære kommende udskolingselev

Denne folder giver et indblik i Skolerne i Glostrups syv forskellige 
udskolingslinjer: Hvilke linjer du kan vælge, hvad de lægger vægt på, og 
hvordan du ansøger.
Når du til august skal starte i udskolingen, er der flere ting, der vil være 
anderledes end på mellemtrinnet. I udskolingen får du i højere grad 
mulighed for at være med til at sammensætte din skoledag. Det gør du 
ved at vælge den linje, der passer bedst til dig og dine interesser. Linjen 
arbejder i højere grad med virkeligheden uden for skolen, end du har 
været vant til tidligere.

Det kan være, du skal flytte skoleafdeling for at komme på den linje, du 
ønsker. Det giver dig mulighed for at fordybe dig i noget, du brænder for, 
og det giver dig mulighed for at få nye kammerater.

Vi håber, at folderen er med til at give dig en god indsigt i linjerne, og at 
den kan være med til at gøre valget af linje nemmere for dig.

God fornøjelse!

Udskolingslederne: Helle Friis (Skovvang), Nis Blaxekjær (Vestervang), 
Rasmus Bonde (Nordvang) og Bo Plum Jacobsen (Søndervang)
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Nye klasser i udskolingen
I udskolingen kommer du til at gå på en af 
de syv linjer. Det betyder, at vi danner nye 7. 
klasser på tværs af skoleafdelingerne. Enten 
fortsætter du på din nuværende 
skoleafdeling, eller også skal du flytte til en 
ny skoleafdeling.
At komme i en ny klasse giver dig mulighed 
for at arbejde sammen med unge fra andre 
skoleafdelinger, der brænder for de samme 
ting, som du gør - og at få nye venner.
Når vi danner nye klasser, forsøger vi at tage 
hensyn til de ønsker, som du har skrevet i 
din ansøgning.

Undervisning på linjerne
Der er ingen faglige optagelseskrav på 
linjerne. Undervisningen på alle linjerne 
følger de gældende krav og trinmål for 
folkeskolen, og der undervises i alle 
almindelige skolefag på alle linjerne.
Uanset hvilken linje du vælger, vil der i dit 
skema fortsat være timer, som du kender fra 
i dag - fx dansk, hvor du arbejder med 
skriftlig og mundtlig dansk. Desuden vil der 
være linjetimer, hvor fagene arbejder på 
tværs inden for et tema.
Tre af dine lektioner om ugen er linjetimer. 
Resten er almindelige fag. Du kommer til at 
gå i skole 36 lektioner om ugen. I dag går du 
i skole 34 lektioner om ugen.
Undervisningen på alle syv linjer afsluttes 
med folkeskolens afgangseksamen i 9. 
klasse.

Elevudviklingssamtaler
I udskolingen understøttes den enkelte 
elevs trivsel, læring og udvikling samt 
klassefællesskabet via regelmæssige 
samtaler med lærerne. Samtalerne kan 

både være individuelle, i grupper eller i 
klassen.
Målet med samtalerne er:
● at eleverne trives
● at der opbygges en tryg relation 

mellem lærer og elev
● at hjælpe eleverne til at indgå 

positivt i klassefællesskabet
● at eleverne udvikler sig fagligt
● at elevernes overgang til og valg af 

ungdomsuddannelse styrkes.
Det er klasseteamet, der i fællesskab 
vurderer, hvilken type samtaler, der
understøtter den enkelte elev såvel som 
klassefællesskabet bedst muligt.

Praktiske fag fra 7. klasse
Der udbydes følgende tre praktiske fag på 
alle skoleafdelinger:
● Håndværk og design
● Madkundskab
● Billedkunst.

På Vestervang er der også mulighed for at 
vælge musik.
Fagene oprettes, hvis der er elever nok til at 
oprette holdene.
Du skal udover valg af linje også ønske to 
praktiske fag, som du prioriterer ligesom 
linjerne. Du vil have det praktiske fag både i 
7. og 8. klasse, og faget afsluttes med 
eksamen ved udgangen af 8. klasse.

Praksisnær undervisning
I løbet af 7., 8., og 9. klasse er 
undervisningen i perioder tilrettelagt, så du 
som elev også får brugt din viden i praksis. 
Vi har aftaler med forskellige eksterne 
samarbejdspartnere afhængigt af linjens 
tema.

Udskolingen på Skolerne i Glostrup
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Samarbejder

Skolerne i Glostrup samarbejder bl.a. med:

Amnesty International
Astra - Det nationale naturfagscenter

Avedøre Rensningsanlæg
Ballerup Business School

Daginstitutioner i Glostrup
Fable Robots

Glostrup Bibliotek
Glostrup Bio

Glostrup Kommune, Personaleafdelingen
Glostrup Park Hotel

Hotel- og Restaurantskolen i Valby
Klatreskoven
Naturskolen

Roskilde Tekniske Skole
Vestforbrændingen
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“Det er sjovere at gå i skole, fordi alle 
interesserer sig for det samme.”

Udskolingselev, Skolerne i Glostrup
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Bevægelse og sundheds-linjen
En linje om livsstil, idræt og sundhed

Hvorfor skal du vælge Bevægelse og sundheds-linjen?
Du skal vælge bevægelse og sundheds-linjen, hvis du brænder for at bruge både kroppen og 
hovedet i undervisningen og har lyst til at arbejde med anderledes idrætsgrene. På linjen vil 
du lære at videreformidle din viden og glæde ved idræt, da vi arbejder meget med
elev-elev-undervisning.
Er du nysgerrig på, hvordan kroppen fungerer, og hvordan du kan opbygge en stærk og sund 
krop, så har vi på denne linje fokus på, hvordan du gør dette ved hjælp af træning og kost.

Det lærer du på linjen
På linjen lægger vi vægt på, at der er en god kombination mellem teori og praksis, da det er 
"viden i brug" og refleksion herom, der skaber kompetencer. Vi anerkender, at vi lærer med 
hele kroppen og gerne i de autentiske omgivelser, når det er muligt. Derfor har vi bl.a. 
samarbejde med lokale idrætsforeninger, adgang til Glostrup Stadion, Klatreskoven m.v.
På linjen arbejder vi ofte projektorienteret og tværfagligt for at understøtte linjens toning i alle 
skolens fag.
På linjen arbejder vi ud fra det brede og positive sundhedsbegreb, og vi belyser, at sundhed er 
andet end fravær af sygdom, slankekure og marathon, men også indbefatter livskvalitet, 
glæde, leg og kreativitet.

Forventninger til dig
Hvis du vælger Bevægelse og sundheds-linjen, har vi en forventning om, at du:
● brænder for bevægelse og sundhed
● deltager aktivt og engageret i undervisningen
● kan lide at være fysisk aktiv - inde og ude
● har påklædning på, der er egnet til aktiviteten.

Eksempler på mulige undervisningsforløb
● Nicheidræt
● Aktivitets- og spiludvikling
● Hvordan spiser du varieret og sundt?
● Idrættens historie
● Vejen til den sunde krop
● Madspild.

Hvor udbydes linjen?
Vestervang.



“Lærerne virker mere interesserede i 
vores linjefag. Det er fedt, at de 
brænder for det samme som mig.”
Udskolingselev, Skolerne i Glostrup
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Erhvervs-linjen
En linje for hoved og hænder

Hvorfor skal du vælge Erhvervs-linjen?
Har du lyst til at prøve kræfter med forskellige uddannelser og arbejde med at blive klar til et 
fritidsjob og en uddannelse efter folkeskolen? Vil du finde ud af, hvilke erhvervs- og 
ungdomsuddannelser, der findes? Kunne du tænke dig at prøve dem af i praksis? Har du brug 
for hjælp til at finde den rigtige uddannelse? Har du brug for hjælp til at få et fritidsjob? Så er 
Erhvervs-linjen noget for dig.

Det lærer du på linjen
På Erhvervs-linjen er vi nysgerrige på mange forskellige erhverv og ungdomsuddannelser - 
lige fra glaspuster til ingeniør. Du besøger forskellige virksomheder og uddannelsessteder, 
hvor du får lov til at bruge både hænder og hoved. Du får mulighed for at komme i praktik 
allerede i 7. klasse. Her vil vi blandt andet inddrage de forældre i klassen, som har
mulighed for at tage praktikanter.

Forventninger til dig
Hvis du vælger Erhvervs-linjen, har vi en forventning om, at du:
● er nysgerrig og interesseret i at besøge virksomheder og uddannelsessteder
● kan lide at bruge både hænder og hoved, når du arbejder
● ved, hvordan man begår sig, når man er på besøg uden for skolen
● har lyst til at omsætte dine oplevelser fra praksis til oplæg for dine klassekammerater.

Eksempler på mulige undervisningsforløb
● Forløb hvor du får indsigt i og afprøvning af gastronomi i praksis
● Praktik på en klassekammerats forælders arbejdsplads
● Undervisning i forskellige håndværksfag ved lærere fra Roskilde Tekniske Skole
● Kom tæt på anderledes ungdomsuddannelser.

Erhvervs-linjen har blandt andet haft samarbejder med Hotel- og Restaurantskolen, Park 
Hotel, Roskilde Tekniske Skole og arbejdspladser i Glostrup Kommune.

Hvor udbydes linjen?
Søndervang.





International linje
En linje om kulturelle og sproglige forskelligheder i verden

Hvorfor skal du vælge International linje?
På International linje arbejder vi ud fra FN's 17 verdensmål. Vil du blive klogere på andre 
kulturer? Vil du vide noget om, hvilke danske virksomheder og organisationer, der giver 
mulighed for at arbejde internationalt orienteret? Vil du blive klogere på Europa og vores 
medlemskab af EU? Så er International linje noget for dig.

Det lærer du på linjen
På International linje får du en viden om kulturer og sprog. Vi vil give dig mod på verden og 
lære dig om tolerance, åbenhed og imødekommenhed over for andre mennesker, deres 
kultur, religion og traditioner. På linjen vil du få et kendskab til og et indblik i verdens
muligheder.

Forventninger til dig
Hvis du vælger International linje, har vi en forventning om, at du:
● har lyst til at blive endnu bedre til engelsk i skrift og tale
● er nysgerrig og åben for omverdenen
● er interesseret i at lære om internationale organisationer og virksomheder
● er åben for nye udfordringer.

Eksempler på mulige undervisningsforløb
● Kulturer fra nær og fjern
● Danmark i verden
● Menneskerettigheder
● Ung i Glostrup og i verden
● Litteratur på tværs af grænser
● Udlandsbesøg
● Storbyer.

Vi får besøg fra Amnesty International, og i tilknytning til arbejdet med FN's verdensmål tager 
vi på besøg i FN-byen i København.

Hvor udbydes linjen?
Nordvang og Skovvang.
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“Det gode ved linjerne er, at vi har tid 
til at fordybe os.”
Udskolingselev, Skolerne i Glostrup



Kommunikation og teknologi-linjen
En linje om kommunikationskanaler, teknologi og kodning

Hvorfor skal du vælge Kommunikation og teknologi-linjen?
Vil du arbejde med projekter? Vil du arbejde med film og prøve dig selv af på det store lærred? 
Vil du være med til at producere aviser, reklamer og kampagner? Vil du arbejde med websites 
og animationer? Interesserer du dig for kodning og robotter?
Så er Kommunikation og teknologi-linjen noget for dig!

Det lærer du på linjen
På Kommunikation og teknologi-linjen får du et indblik i forskellige typer af medier og 
kommunikationskanaler - helt fra analyse til planlægning og produktion, hvor du selv får lov 
til at arbejde med alle faser i praksis. På linjen vil du lære at arbejde projektorienteret. Du vil
også lære aktivt at tage del i debatter om højaktuelle samfundsemner igennem fx 
nyhedsformidling og journalistik. Måske har du allerede arbejdet med micro:bits på 
mellemtrinnet? Ellers får du chancen for at lære om kodning nu. Vi arbejder både med 
micro:bits til 7. og 8. klasse samt Fable robotter.

Forventninger til dig
Hvis du vælger Kommunikation og teknologi-linjen, har vi en forventning om, at du:
● kan lide gruppearbejde
● følger med i nyhedsmedierne
● har interesse for film og virkemidler
● er nysgerrig og åben for omverdenen
● kan lide at arbejde tværfagligt og projektorienteret
● vil arbejde med kommunikation og fremlæggelser.

Eksempler på mulige undervisningsforløb
● Kortfilm
● Kommunikation - journalistik og nyhedsformidling
● Retorik
● Reklamer og kampagner
● Verden er en scene - Fable robotter i sprogundervisningen
● Science Fiction og Fable
● Micro:bits i fysikundervisningen.

Vi får besøg fra Shape Robotics og tager på besøg hos World Press Photo i København.

Hvor udbydes linjen?
Skovvang.
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Naturfaglig linje
En linje om den planet vi bor på

Hvorfor skal du vælge Naturfaglig linje?
Har du nogensinde undret dig over, hvorfor himlen er blå, og hvordan vulkaner opstår? Vil du 
lære noget om dig selv og alle de andre mennesker i verden? Hvad består din krop af? 
Hvordan er livet på jorden opstået? Kunne du tænke dig at eksperimentere, afprøve gode 
idéer og fordybe dig i spændende emner? Så er naturfaglig linje noget for dig!

Det lærer du på linjen
På Naturfaglig linje udforsker, undersøger, opdager og afprøver du, hvordan tingene fungerer. 
I faget natur/teknologi har du allerede lært en masse om verden omkring dig. På Naturfaglig 
linje går vi et skridt videre. Vi vil vise dig, hvad de naturfaglige fag fysik/kemi, biologi, geografi 
og matematik kan bruges til. Vi vil også vise dig, hvordan naturvidenskab, miljø, 
bæredygtighed og sundhed hænger sammen.

Forventninger til dig
Hvis du vælger Naturfaglig linje, har vi en forventning om, at du:
● er nysgerrig og indstillet på at arbejde både selvstændigt og sammen med andre
● er åben for at komme ud i naturen og arbejde (se, høre, smage og mærke)
● har lyst til at arbejde i et laboratorium
● er forberedt på at arbejde undersøgende i undervisningen.

Eksempler på mulige undervisningsforløb
● Tsunamier og vulkaner
● Sammenhæng mellem miljø, natur og bæredygtighed
● Verdens brug af plastic samt udledning af stoffer
● Solsystemet og solens stråler
● Varme og lys
● Menneskets udvikling fra abe til menneske
● Rensningsanlæg og spildevand
● Havets energi.

Hvor udbydes linjen?
Søndervang.
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Performance-linjen
En linje om personlig udvikling, præsentation og formidling

Hvorfor skal du vælge Performance-linjen?
Vil du arbejde med forskellige udtryks- og fremlæggelsesformer? Har du lyst til at lære at 
arbejde varieret og at kunne udtrykke dig på mange måder? Er du klar til at udfordre dig selv, 
rykke dine egne grænser og lære at formidle budskaber i en forsamling? Så er 
Performance-linjen noget for dig!

Det lærer du på linjen
På Performance-linjen udfordres du til at stå frem og udtrykke dig. Du udvikler dig til at blive 
mere selvsikker og til at møde udfordringer med oprejst pande. Vi gør performance til en del 
af arbejdet med skolens fag, hvor du løser faglige opgaver på forskellige måder. Vi vil også
arbejde med, at du bliver en aktiv del af klassefællesskabet og forskellige grupper.

Forventninger til dig
Hvis du vælger Performance-linjen, har vi en forventning om, at du:
● har lyst til at udfordre dig selv
● har lyst til at lære nye måder at udtrykke dig på
● har mod på at stå for faglige arrangementer på skolen og i lokalsamfundet
● gerne vil tage initiativ og ansvar
● har lyst til at arbejde i grupper med mange forskellige sammensætninger.

Eksempler på mulige undervisningsforløb
● Krop og udtryk som formidling i et fag
● Skrive og iscenesætte et juleteaterstykke
● Performanceuge, som afsluttes med et performanceshow for venner og familie
● Stemmeføring og kropssprog
● Oplæsningskursus, som afsluttes med oplæsning for børnehavebørn
● Naturvidenskabelig optræden på skolen for eksempelvis 0.-3.klasserne
● Skrive en ansøgning og lære, hvordan du performer godt til en jobsamtale.

Hvor udbydes linjen?
Nordvang.
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“Det er rart, at vi har flere timer i de 
fag, vi godt kan lide.”
Udskolingselev, Skolerne i Glostrup



Science talent-linjen
En linje med fokus på science og den enkelte elevs lyst og vilje til 
at gøre en ekstra indsats

Hvorfor skal du vælge Science talent-linjen?
Du skal vælge denne linje, hvis kan lide at arbejde undersøgelsesbaseret. Dine spørgsmål og 
din undren til den verden, du lever i, er vigtigere end lærernes svar.
Du skal vælge linjen, hvis du har talent for og interesse i naturfagene. Vi tager udgangspunkt i, 
at talent både kan være medfødt og tillærte evner samt lyst og vilje til at udvikle og udnytte 
sine potentialer. Science talenter er både elever, som er gode til naturvidenskab og har
mulighed for at blive blandt de bedste, hvis de trænes, og elever, der har viljen og lysten til at 
gøre en ekstra indsats.

Det lærer du på linjen
Du er en del af et læringsfællesskab, hvor alle er fælles om interessen for sciencefagene. Du 
lærer at designe, gennemføre og evaluere en naturfaglig undersøgelse og at inddrage egne 
ideer i et større samfundsperspektiv.

Forventninger til dig
Hvis du vælger Science talent-linjen har vi en forventning om, at du:
● er nysgerrig og indstillet på at arbejde selvstændigt og sammen med andre
● er åben for at komme ud i naturen og i samfundet og arbejde undersøgende
● har lyst til at diskutere udfordringer eller begrænsninger ved teknologiske løsninger
● har vilje til også at arbejde med det, som kan være svært
● har lyst til sammen med klassekammerater at deltage i konkurrencen "Unge Forskere 

Junior".

Eksempler på mulige undervisningsforløb
● Fra miljøbelastende til bæredygtigt - et forløb, som omhandler, hvilke muligheder der 

er for at erstatte og producere ting af ikke miljøbelastende materialer.
● Micro:bits - et forløb, hvor der fx bygges og programmeres automatiserede 

vandingsanlæg, som måler og vander planterne efter fugtigheden i jorden.
● Plast i naturen - et forløb med fokus på udfordring og løsning.
● Vi bygger et lille spektroskop og undersøger naturlige og kunstige lyskilder.

Hvor udbydes linjen?
Vestervang.
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Oversigt over timefordeling

Bevægelse og 
sundhed

Erhverv International Kommunikation 
og teknologi

Naturfaglig Performance Science talent

Klassetrin 7. 8. 9. 7. 8. 9. 7. 8. 9. 7. 8. 9. 7. 8. 9. 7. 8. 9. 7. 8. 9.

Humanistiske fag

Dansk 7 7 8 7 7 7 8 7 7 8 8 8 8 7 7 8 8 8 7 7 7

Engelsk 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3

Tysk 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Historie 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Kristendom 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Samfundsfag 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2

Naturfag

Matematik 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 5 5 5 6 6 6

Geografi 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2

Biologi 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 3 2 1 2 2 1 3

Fysik/kemi 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3

Praktisk/musiske fag

Idræt 3 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Madkundskab 2

Performance 2 2 1

Praktiske fag 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Science talent 1

Erhvervsfag 3 3 3

22

På skemaet kan du se, hvor mange lektioner der undervises i de forskellige fag på de 
forskellige linjer på hhv. 7., 8. og 9. klassetrin. De grønne kasser viser, hvilke fag der har fået 
ekstra timer for at styrke linjen og det faglige fokus.
På den måde kan du få et overblik over, hvordan de forskellige linjer prioriterer det faglige 
fokus på hver sin måde.



Din ansøgning
Sammen med dine forældre skal du udfylde 
en ansøgning digitalt. Du skal angive din 1. 
og 2. prioritet til valg af linje. Du har også 
mulighed for at skrive særlige ønsker.
Desuden skal du ønske to praktiske fag 
(håndværk og design, billedkunst eller 
madkundskab) som 1. og 2. prioritet. På 
Vestervang har du også mulighed for at 
ønske musik.
Hvis du har et ønske om at blive på din 
nuværende skoleafdeling, skal du skrive
begge afdelingens linjer på din ansøgning. 
Da nogle linjer udbydes på flere afdelinger, 
er det vigtigt, at du skriver den ønskede 
afdeling på din ansøgning.

Ansøgningen er bindende. Du skal derfor 
sætte dig grundigt ind i de forskellige linjer, 
inden du skriver din ansøgning. I helt 
særlige tilfælde vil det være muligt at skifte 
linje. Et eventuelt skift kan dog tidligst 
træde i kraft efter efterårsferien.
Hvis du eller dine forældre har brug for 
rådgivning, skal du kontakte din klasselærer 
eller afdelingslederen for udskolingen.

Sådan ansøger du
Den 16. marts vil du modtage en besked på 
Aula med et link og en vejledning til en 
ansøgningsblanket. Følg linket og 
vejledningen og ansøg senest d. 6. april 
2022.

Fordeling
Linjerne udbydes på forskellige 
skoleafdelinger.
Klasserne i udskolingen fordeles efter:
● at flest muligt får deres 1. 

linje-prioritet opfyldt
● at elever ikke sættes i en ny klasse 

uden tidligere klassekammerater, 
hvis de ikke ønsker det

● at der dannes de bedst mulige 
klasser ud fra lærernes kendskab til 
eleverne. Her tager vi hensyn til 
både den sociale og faglige 
fordeling af eleverne.

Hvornår får du svar?
Du får mundtligt svar på din ansøgning den 
16. maj 2022. Samtidig sender vi et skriftligt 
svar til dine forældre.

Ansøgningsproces
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Vigtige datoer

6. april 2022: Ansøgningsfrist.

16. maj 2022: Elever får mundtlig og forældre får skriftlig besked på, hvilken linje eleven er optaget på.

Alle billeder af elever er godkendt til offentliggørelse.


