
 

 

 

 

 

 

 

 

FREMTIDENS SKOLE – udskolingslinjer i 7. – 9. klasse 

 

 Fodboldlinje/Kokkelinje 

 Sciencelinje 
 International Linje  

 

for elever til 7. klasse med begyndelse i august 2022 
 

Eggeslevmagle Skole 

Skolevej 8 

4230 Skælskør 

Tlf.: 58 57 9750 

www.slagelse.dk 

www.eggeslevmagleskole.slagelse.dk 

eggeslevmagle.skole@slagelse.dk 

 

 
 Linjerne er for alle elever fra 6. klasse.  

 

 Der er ingen formelle optagelsesbetingelser. 

 
 Undervisningen er tilrettelagt, så den lever op til kravene i den 

danske læseplan, og indholdet kvalificerer eleverne til at gå op til 
folkeskolens FP9. 

 
 På indskrivningspapiret skal der anføres prioriteret rækkefølge ud for 

de tre linjer. Ønsker du ikke International Linje, kan du vælge at lade 

denne linje være uprioriteret.  
 

 Ved ansøgning om optagelse i International Linje skal eleverne være 

i stand til at bruge engelsk som arbejdssprog samt være parate til at 
yde en ekstra indsats.  

 
 Ved ansøgning om optagelse i Fodboldlinjen beds eleverne angive 

fodboldklub, såfremt de indmeldt i fodboldklub. 
 

 Skolebestyrelsen har besluttet, at de 3 klasser i 7. årgang numerisk 

skal være omtrent lige store, og de tre klasser skal til dels dannes ud 
fra medarbejdernes pædagogiske viden. 

 

 Der oprettes venteliste til alle linjer for de elever, der ikke er plads 

til. Der kan undtagelsesvis komme elever ind foran ventelisten, 
såfremt skolelederen vurderer, at der er særlige pædagogiske 

hensyn i forhold til individuelle sager. 
 

 På skolens hjemmeside www.eggeslevmagleskole.slagelse.dk kan 

hentes yderligere information. 
 

 

 

http://www.slagelse.dk/
http://www.eggeslevmagleskole.slagelse.dk/
mailto:eggeslevmagle.skole@slagelse.dk
http://www.eggeslevmagleskole.slagelse.dk/


 

 

Indskrivning til Eggeslevmagle Skole 

- ansøgningsfrist 17. marts 2022 
 

 

Ved indskrivning skal elevens førsteprioritet markeres med 1, anden prioritet med 2 

og tredje prioritet med 3! 

 Jeg ønsker følgende prioritet (1,2,3,): 

International Linje 

 

 Husk at vedlægge egnethedsvurdering 

Sciencelinje 

 

  

Fodboldlinje 

 

 Anfør gerne hvilken fodboldklub, du er tilmeldt. 

 

  

Elevens navn:  

Elevens cpr. nr.:  Elevens nuværende klassetrin:  

Elevens nuværende skole:  

Mailadresse til hjemmet 

(blokbogstaver):  
 

Er barnets modersmål dansk: Ja    Nej   Modersmål:  
 

 Har du 

forældremyndighed?  

Ja/nej: Navn: 

Mor   

Far   

Der gives adgang til Aula til både mor og far  

– medmindre andet anføres her: 
 

 

 

 

Jeg erklærer med min underskrift, at jeg har læst og er indforstået med at: 

 Slagelse Kommunes befordringsforpligtelse bortfalder for elever, som vælger anden skole 

end deres distriktsskole. 

 Skolen må indhente/udveksle oplysninger med PPR om fx specialundervisning mm. 

 Skolen må indhente/udveksle oplysninger med barnets sagsbehandler. 

 Skolen/sundhedsplejersken må indhente helbredskort for barnet fra tidligere skole. 

 Skolen må indhente/udveksle oplysninger med tidligere skole - fx elevplan, test mm. 

 Jeg som forælder lever op til skolens forventninger – herunder skolens lektiekultur. 

 Hvis vi har navne- og adressebeskyttelse må skolen offentliggøre elevens, mors, fars 

og søskendes navne i de programmer og snitflader skolen anvender i forbindelse med at 

undervise og administrere skolen. 

  
 

 

Bemærkninger: 

  

   

   
   

   

Dato:  Forældreunderskrift: 
 

 

 

 


