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Velkommen til fortsat læring på Havepladsvej 

I Kirstinebjergskolen går eleverne i  7. – 9. klasse  på forskellige linjer. På linjer-
ne modtager eleverne undervisning i alle folkeskolens fag, men de forskellige lin-
jer vil have et forstærket fokus på linjernes særlige indhold i flere lektioner om 
ugen. 
 
Ved overgang til skolens overbygningsafdeling på Havepladsvej skal  elever i 
skolens 6. klasser vælge den linje, som de vil følge fra 7. - 9. klasse. Elever, som 
indmeldes fra andre skoler, vil også skulle vælge mellem skolens linjer. 
 
I denne folder vil I kunne læse om linjerne, og det vil også være muligt at høre 
om linjerne på Informationsmøde, som holdes på afdeling Havepladsvej, torsdag 
den 6. februar 2020 fra 16—18. 
Elever i skolens 6. klasser vil efterfølgende få  besøg af voksne og elever fra 
overbygningsafdelingen for at få en nærmere præsentation af linjerne, så de har 
et godt grundlag for at prioritere deres valg af linje.  
 
Har I spørgsmål til skolen i forhold til valg af linje, er I meget velkomne til at 
kontakte os. 

Magnus te Pas 
Distriktsskoleleder 

John Agerholm 
Afdelingsskoleleder 

Per Nielsen 
Afdelingsleder 

Gitte Bieler 
Pæd. afdelings– og fritidsleder 

Malene Søgaard-Andersen 
Leder ressourcecenter 



KIB 
er linjen med fokus på Krop, Idræt og Bevægelse 
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Er du interesseret i idræt og be-

vægelse, kroppen og sundhed 

samt spændende oplevelser både 

inde og ude, så er KIB  lige noget 

for dig. 

På linjen fokuseres der på:  

Høj faglighed i alle fag, samarbejde, fæl-

lesskab, sund livsstil, kost og motion 

samt kroppen og dens funktioner. 

Det betyder, at du vil gå i en 

klasse, hvor idræt er en naturlig 

del af fællesskabet. Du vil blive ud-

fordret gennem mange forskellige 

idrætsaktiviteter og sportslige op-

levelser. Du vil få en større indsigt 

i, hvor vigtigt det er at leve sundt. 

Undervisningen på denne linje vil gi-

ve dig et solidt fagligt fundament i alle 

fag og derudover sætte fokus på team-

building, sammenhold og kropslige akti-

viteter. Du vil lære at samarbejde om at 

organisere og skabe oplevelser for dig 

selv og andre. 

Nøgleordene på denne linje er først og fremmest faglig fordybelse, bevæ-

gelse, kommunikation, medbestemmelse, ansvar og fællesskab. 

Tilbagevendende aktiviteter for hele linjen:  
Santa-run i december, sportsdag, motionsdag, aktiviteter ved gasværksgrun-
den, Kastellet og Østerstrand.  
 
Herudover for de enkelte klassetrin: 
• 7. klasse – teambuilding på Trelde Næs, sheltertur/aktivitetsdag ved 

Hindsgavl 

• 8. klasse – lejrskole med fokus på adventure/friluftsliv, madlavning i vo-

res udekøkken, duatlon 

• 9. klasse – aktivitetsdag på Ryes Kaserne, bålaktiviteter, Rands Fjord 

rundt 



Læring på linjen har disse fokuspunkter: 

Sprog 

  

Du vil få mere undervisning i engelsk og tysk 
  

Medier 

  

Du vil arbejde med forskellige medier f.eks. mobiltelefoner, 
chromebooks, sociale, digitale og trykte medier med fokus på kom-
munikation 

Udtryk 

 

Du vil få kendskab til bl.a. kortfilmsproduktion, tegning, animation, 
foto og billedbearbejdning samt grafik 

Kultur 

  
Du vil arbejde med identitet (hvem er jeg, hvor kommer jeg fra?), 
min plads i fællesskabet, i klassen, i Danmark, i Norden, i Europa 
og i Verden 
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”Fra elev i 7. klasse til verdensborger” 

SMUK–AWARD-FEST 
- er en årlig tilbagevendende begivenhed! 

• Vi har fokus på høj faglighed i alle fag krydret med emneuger, linjedage,  
International Sprogdag, projektopgave, lejrskole i 8. klasse (eventuelt i 
en europæisk storby) og besøg i Folketinget i 9. klasse. 

 
• Vi vil respektere hinanden og vores fælles aftaler. 
 
• Vi vil gøre det lettere for den enkelte elev at træffe valg i en globaliseret 

verden. 
 
• Vi vil tilbyde et læringsmiljø præget af arbejdsglæde og engagement. 
 
• Vi vil arbejde med trivsel og det ”at være en god kammerat”, da det be-

tyder noget for os, at alle har det godt. 

SMUK 

er linjen med fokus på  
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På NST dyrker vi naturfagene på mange forskellige måder. Vi undersøger, vi un-
drer os, vi udfører eksperimenter, og når vi begynder at forstå noget, ser vi, om 
vi kan bruge forståelsen til at se nye sammenhænge i naturfagene. 
 
Hver uge vil der være linjetid i flere lektioner, og den tid vil vi bruge på : 
 
Matematik, på alle niveauer 
Naturfag: Geografi, biologi og fysik/kemi, astronomi  
Tværfaglige projekter, teknisk historie 
Madkundskab: Go Cook projekt og emne: Fra jord til bord 
Fabrication Labotory (FabLab): Innovation og 3D print 
 
NST er også linjen, hvor vi deltager i nationale konkurrencer, som f.eks. kunne 
være Edison, Unge forskere, Min vildeste idé, InnoCamp m.fl.  
 
I løbet af 3 år er der fælles linjetur til Århus (Stenomuseet) og København (fysik 
i Tivoli). 

NST  

På linjen sker læring gennem fokus på: 

er linjen med fokus på Natur Science Teknologi 

N aturfagsfestival i uge 39, nat og dag i naturen, nysgerrighed 

A lmen viden, ansvarlighed, alle fag 

T eori og tolerance 

U dfordringer og undervisning uden for skolen 

R espekt, relationer 

V arierede skoledage (sikre at alle elevers læringsbehov tilgodeses) 

I nnovation (arbejde procesorienteret fra idé til produkt) 

D okumentation (dokumentere det praktiske arbejde) 

E ksperimenter og praktisk arbejde i hverdagen  

N aturfænomener (undersøge naturen ved hjælp af praktisk feltarbejde) 



 

Du kan forvente 

 

• Læringsmiljøer præget af høj faglighed, hvor du bliver udfordret på di-

ne potentialer og får lyst til at lære mere 

• Professionelle voksne, der går forrest og tager ansvar sammen med 

dig 

• En skole, hvor mangfoldighed og forskellighed er en styrke for fælles-

skabet 

• Et aktivt samspil med omverdenen 

• At skolen indgår i et tæt og forpligtende samarbejde med dig og dine 

forældre 

• En lejrskole i 8. klasse, der vil være tilrettelagt i overensstemmelse 

med den enkelte linjes indhold 

 

Hvad forventer vi af dig? 

 

• At du bidrager til fællesskabet på en positiv måde og er med til at gøre 

skolen til et rart sted at være for alle 

• At du vil være med til at skabe et godt ungdomsmiljø 

• At du vil møde velforberedt og deltager aktivt og positivt i undervis-

ningen 

• At du vil møde til tiden hver dag 

• At du vil gøre det bedste, du kan 

 

Hvad forventer vi af jer som forældre? 

 

• At I er parate til at bakke op om et tæt og forpligtende samarbejde 

med skolen 
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Ved skiftet fra basisafdeling til overbygningsafdeling skal alle elever 

vælge en linje. 

 

Fælles for alle linjer er: 

 

• Linjerne har ingen faglige optagelseskrav 

• Du vælger den linje, du har interesse i 

• På alle linjer undervises der i almindelige skolefag 

• Alle linjer følger de almindelige fagkrav og folkeskolens faglige mål 

• Folkeskolens FP9 gennemføres på alle linjer 

 

Kirstinebjergskolens overbygningsafdeling har i forbindelse med val-
get af linje INFO-arrangement torsdag den 6/2-2020 kl. 16.00-18.00. 

Nærmere om arrangementet vil blive lagt ud på Aula. 

 

Seneste frist for valg er fredag den 28/2-2020. 

 

Tilmelding til linjerne foregår ved at udfylde den digitale formu-
lar, som der er linket til på Kirstinebjergskolens hjemmeside. 
Formular kan åbnes via QR til højre (scan eller klik på QR).  

 

Det er via hjemmesiden også muligt at downloade og udfylde formular i papir-
udgave. Den udfyldte formular skal afleveres på skolens kontor. 

 

Ved udfyldelse af formularen skal du vælge og prioritere de tre linjer, du kan 
tænke dig at være en del af. Vi tilstræber at opfylde din 1. prioritet, men da vi 
prioriterer mindst to hold/klasser pr. linje og også kan risikere, at en linje bli-
ver valgt af for mange elever, kan vi blive nødt til at tilbyde dig en anden linje. 
Hvis elever skal tilbydes anden linje end 1. prioritet, vil der blive foretaget lod-
trækning mellem eleverne. 

 

Det er vigtigt at skrive  begrundelse for dine valg i  feltet bemærknin-
ger. 

 

Vær opmærksom på, at den endelige klassedannelse først finder sted i den før-
ste periode af det nye skoleår. Hver linje på 7. årgang vil i opstarten arbejde 
på forskellige hold, og på baggrund af disse holddannelser vil lærerne sammen 
med ledelsen danne de endelige klasser. 

 

Du kan forvente at få svar på linje omkring den 20. marts. 

 

Hvis du oplever problemer med tilmeldingen, skal du rette henvendelse til sko-
len på telefon: 7210 6226. 

 

Vælg din linje 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IM_w3h4ljkmGlY0pjcH65krev2NdIXhAla47dLp3G7NUNDRXT1JQSlpaWVRWOTRDVDBEVEg3OTQ0Ny4u


Kirstinebjergskolen—afd. Havepladsvej 
Havepladsvej 175 
7000  Freder i c ia  
T l f .  7210  6250  


