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Hvad vælger du?  
Svar på tilmeldingen på ElevIntra 

Idræt i det fri 



LINJEFAG 
Om linjefag 

Fra skoleåret 2014-15 oprettede vi linjefag i udskolingen.  

Linjefagene fortsætter i skoleåret 2016-17.  

Linjefagslektionerne kommer til at ligge som to  

sammenhængende lektioner om ugen fælles for udskolingen, 

så alle elever har linjefag på samme tid. Det vil sige at  

linjefagsholdene vil bestå af elever fra 7., 8. og 9. årgang. 

Formålet med linjefagene er:  

 at styrke elevernes forståelse af verden omkring os.  

 at styrke brobygningen til ungdomsuddannelserne.  

 at styrke det tværfaglige samarbejde. 

Hvilket linjefag skal jeg vælge? 

Det bærende princip er, at eleverne i dialog med deres  

lærere og forældre vælger linje efter interesse og  

kompetencer. I kan læse mere om linjefagene på de næste 

sider her.  

Onsdag d. 8/6 kl. 9.50 afholder vi en ekstraordinær samling i 

salen for 6., 7. og 8. årgang, hvor nogle af linjefagslærerne 

fortæller lidt om deres linjefag. 

Om tilmelding 

Eleverne vælger linjefag for det kommende skoleår i juni  

måned. Eleverne kan skifte linje efter hvert skoleår, men kan 

også vælge at følge linjen i alle tre år.  

Eleverne skal ved tilmelding angive 1. og 2. prioritet.  

Tilmelding sker via ElevIntra, hvor eleverne har modtaget en 

besked om tilmelding i deres indbakke.  

 Sidste frist for tilmelding er onsdag d. 15/6 

Vigtigt! Der er ikke mulighed for at vælge om efter d. 15/6. 

Hvornår får jeg svar? 

Sidste skoleår fik alle elever opfyldt deres 1. prioritet. Det vil 

vi selvfølgelig bestræbe os på at opfylde igen i år. Eleverne  

modtager det endelige svar senest før skolestart onsdag 

d. 3/8. 

Se guide på sidste side 

Spørgsmål 

Har du spørgsmål omkring tilmeldingen, kan du kontakte  

Morten på mbk@sprs.dk eller skolens kontor. Har du  

spørgsmål omkring linjefagene kan du kontakte  

linjefagslærerne eller Nanna (afdelingsleder for udskolingen). 



Har du en indre performer? Elsker du musicals? Kan du lide at 

arbejde kreativt med krop, stemme og musik som  

udtryksmiddel? Så skal du vælge Drama & musik.   

Drama & musik handler om at kende sig selv og tage en lille 

del af det, forstørre det, og gøre det synligt for andre.  

Drama & musik arbejder på at finde frem til de redskaber, som 

kan gøre eleverne til bedre performere, end de allerede er. 

Uanset om det er drama eller musik, der er udtryksformen. Alt 

sammen med fokus på, at give eleverne et større selvværd. Vi  

Faget arbejder varieret med fokus skolefestens musical. 

Undervisere: Pernille   Lene 

       Anders   Tor  
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Drama & musik 



Global Perspectives 

Følger du med i nyhederne? Kan du lide samfundsfag? Vil du  

lære at tage kritisk stilling til verdens problemstillinger? Så 

skal du vælge Global Perspectives. 

Global Perspectives er et banebrydende og stimulerende fag, 

der er tværfagligt og er med til at udvikle færdigheder, der kan 

bruges i mange henseender.  

Det vægtes højt at man lærer at tænke kritisk omkring en 

masse globale problemstillinger, hvor der altid er mere end én 

mening. 

Faget er varieret og indeholder både gruppearbejde,  

præsentationer, projekter samt samarbejde med elever fra hele 

verden.  

 

 

Underviser: Jimmy 
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Idræt i det fri 

Kan du lide at skrue op for pulsen? Er konkurrencer, spil og 

sport lige dig? Vil du lære nye former for idræt i forskellige  

terræner? Så skal du vælge Idræt i det fri.  

Idræt i det fri får smilet frem og sveden til at springe — når du 

bruger energi, får du energi. Udgangspunktet er, at det skal 

være sjovt og anderledes. 

Idræt i det fri arbejder med forskellige former for idræt i og  

omkring Sorø by.  

Faget er varieret, fysisk krævende og foregår udendørs året 

rundt uanset vind og vejr. 

Vigtigt! Sluttidspunktet kan være senere. 

 

Underviser:  Søren     Simon 
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Er du flittig mediebruger? Kan du lide at filme og tage billeder?  

Vil du lære at kommunikere klart og præcist til modtager? Så 

skal du vælge Kommunikation & medier. 

Kommunikation & medier arbejder problemorienteret med  

forskellige emner, hvor eleverne anvender foto og video i teori 

og i praksis i større og mindre medieproduktioner.   

Resultaterne deles med resten af holdet, hvor der er feedback 

og refleksion, så eleverne også lærer at forholde sig til andres 

kommunikation. 

Faget er varieret og indeholder både gruppearbejde,  

præsentationer og projekter. 

Kommunikation & medier K 

 

Underviser: Morten 



Har du en kreativ side? Kan du lide at bruge dine hænder? Vil 

du arbejde med at realisere dine idéer, og gøre dem til noget 

fysisk og virkeligt? Så skal du vælge Kunst.  

Kunst fylder en stor del i butikkerne, og folk tænker det i  

stigende grad ind i indretningen derhjemme. 

Kunst arbejder med at skabe anderledes og unik brugskunst 

indenfor forskellige kunstgenre, hvor du kan dygtiggøre og 

specialisere dig i et bestemt håndværk. 

Faget er varieret og indeholder både gruppearbejde,  

præsentationer og projekter.  

 

K 

Kunst 

 

Underviser: Pia 



Har du en forsker eller professor gemt i maven? Kan du lide at 

bruge dit hoved? Vil du arbejde med at  realisere dine idéer, og 

udvikle dem til noget fysisk og virkeligt? Så skal du vælge  

Science.  

Science er læren om biologi, kemi og fysik i et. 

Science finder, anerkender og udfordrer dit talent inden for de 

naturvidenskabelige fag. Derudover hjælper science dig med at 

forstå den teknologiske verden, du lever i, og giver dig viden 

om naturvidenskab og den videnskabelige udvikling. 

Faget er varieret og indeholder både gruppearbejde,  

præsentationer og projekter.  

Science S 

 

Underviser: Søren 



TILMELDING GUIDE 
Du modtager en besked i 

din indbakke, som du 

åbner 

I din besked klikker du på  

”Klik her for at besvare” 

Du vælger din 1. prioritet  

og din 2. prioritet  

og klikker ”Gem” 

 

Svar p
å til

meldingen i  

indbakken på  

ElevIntra
 

Tilmelding til: Linjefag 2016-17 
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Husk du kan ”Gemme” om og 

om igen indtil onsdag d. 15. 

juni, hvis du vil vælge om 

Husk du også kan finde tilmelding 

på ElevIntra under ”Eleven” og 

”Tilmeldinger” og symbolet ”√” 


