
»Eggeslevmagle Skole tilbyder 

tre linjer for elever i 7. klasse. 

Linjerne fortsætter i 8. og 9. 

klasse. Du skal vælge mellem 

Sportslinjen, Sciencelinjen og 

International Linje«

Sportslinje Sciencelinje International Linje

LInjEr I 7. - 9. kLaSSE

Eggeslevmagle Skole
FREMTIDENS SKOLE

Kan du godt lide at røre dig, og vil du 

gerne lære om kroppen, psyken og den 

menneskelige natur? Ja, så er Sportslin-

jen lige noget for dig!

Kan du godt lide matematik, natur/

teknik og IT, samt ønsker du at få kom-

petencer, som samfundet efterspørger 

allerede nu? Ja, så er Sciencelinjen lige 

noget for dig!

Kan du godt lide engelsk og andre sprog 

samt fremmede landes kulturer? Ja, så 

er International Linje lige noget for dig!

Eggeslevmagle Skole    Skolevej 8    4230 Skælskør    Tlf. 58 16 07 00    www.eggeslevmagle-skole.dk



Kan du godt lide at røre dig, og vil du gerne lære om krop-

pen, psyken og den menneskelige natur? Ja, så er Sports-

linjen lige noget for dig!

 

Sportslinjen har særligt fokus på idræt, krop og sund-

hed – herunder de traditionelle sportsgrene som fodbold, 

badminton og gymnastik, men også de mere utraditio-

nelle som fx yoga og zumba. Du lærer din krop bedre at 

kende, da du får mulighed for at udfordre den. Sund kost 

med inspiration fra kendte kokke vil også indgå i under-

visningen.

Elever og lærere i Sportslinjen har stor interesse i sport, 

krop og sundhed - både i teori og praksis. Der indgår na-

turligvis en del fysiske aktiviteter og projektforløb.

Sportslinjen har 1 linjedag om ugen. Fagene idræt, hjem-

kundskab og biologi indgår i linjedagene.

Vi samarbejder med en række klubber og idrætsforenin-

ger, herunder fx Team Skælskør Slagelse, FC Vestsjæl-

land, Team FOG og DGI.

Vi samarbejder også med regionale og lokale virksom-

heder. 

Sportslinjen har i 7. klasse 32 lektioner om ugen, hvilket 

er 3 lektioner mere om ugen end Undervisningsministeri-

ets vejledende undervisningstimetal.

I 8. og 9. klasse bliver du også undervist i flere lektio-

ner om ugen end Undervisningsministeriets vejledende 

timetal. Du er dermed sikret optimale muligheder for at 

leve op til kravene ved afgangsprøven i 9. klasse og din 

efterfølgende uddannelse.

Sportslinjen - Eksempel på skema:

LEKTION MaNDag TIRSDag ONSDag TORSDag FREDag

1 Matematik Præst Dansk/kl. tid Linjedag Fysik/kemi

2 Matematik Præst Engelsk Linjedag Fysik/kemi

3 Tysk Matematik Tysk Linjedag Dansk

4 Dansk Matematik Tysk Linjedag Dansk

5 Engelsk Dansk Historie Linjedag Geografi

6 Historie Idræt Dansk Linjedag Geografi

7 Idræt Dansk Linjedag Engelsk

SpORTSLINjEN

Foredrag ved joachim Fischer

“Det er altid sjovt at gå i skole,
 og Sportslinjen er super fed.”

                               Mathias Jensen 7.x



Kan du godt lide matematik, natur/teknik og IT, samt øn-

sker du at få kompetencer, som samfundet efterspørger 

allerede nu? Ja, så er Sciencelinjen lige noget for dig!

Sciencelinjen har særligt fokus på fysik/kemi, biologi, geo- 

grafi og matematik. Der bliver også arbejdet med kreati-

vitet, innovation og iværksætteri. Innovation er at tænke 

anderledes og omsætte idéer til handling og værdi. Du 

lærer at realisere dine gode ideer til færdige projekter.

Elever og lærere i Sciencelinjen har stor interesse i den 

naturvidenskabelige verden - vi kan lide logisk tænk-

ning, at lege og eksperimentere samt få en masse aha- 

oplevelser.

Det meste af arbejdet foregår IT-baseret, så du medbrin-

ger din egen bærbare pc, og vi tilbyder trådløst netværk 

på skolen. Der indgår naturligvis en del laboratorieforsøg 

og projektforløb.

Sciencelinjen har 1 linjedag om ugen. Fagene fysik/kemi, 

biologi og matematik indgår i linjedagene.

Vi samarbejder med internationale og lokale virksom-

heder.

Sciencelinjen har i 7. klasse 32 lektioner om ugen, hvilket 

er 3 lektioner mere om ugen end Undervisningsministeri-

ets vejledende undervisningstimetal.

I 8. og 9. klasse bliver du også undervist i flere lektio-

ner om ugen end Undervisningsministeriets vejledende 

timetal. Du er dermed sikret optimale muligheder for at 

leve op til kravene ved afgangsprøven i 9. klasse og din 

efterfølgende uddannelse.

Sciencelinjen - Eksempel på skema:

LEKTION MaNDag TIRSDag ONSDag TORSDag FREDag

1 Hjemkundskab Præst Dansk/kl. tid Linjefag Idræt

2 Hjemkundskab Præst Matematik Linjefag Idræt

3 Matematik Tysk Dansk Linjefag Dansk

4 Matematik Dansk Tysk Linjefag Dansk

5 Dansk Matematik Historie Linjefag Historie

6 Dansk Geografi Engelsk Linjefag Engelsk

7 Geografi Engelsk Linjefag Tysk

ScIENcELINjEN
“jeg har valgt Sciencelinjen,
fordi den er rigtig sej.”
                             Annika Rasmussen 7.n.



Vi samarbejder med internationale og lokale virksom-

heder.

International Linje har i 7. klasse 32 lektioner om ugen, 

hvilket er 3 lektioner mere om ugen end Undervisnings-

ministeriets vejledende undervisningstimetal.

I 8. og 9. klasse bliver du også undervist i flere lektio-

ner om ugen end Undervisningsministeriets vejledende 

timetal. Du er dermed sikret optimale muligheder for at 

leve op til kravene ved afgangsprøven i 9. klasse og din 

efterfølgende uddannelse.

”The Sky IS No LImIT makINg BIg DreamS reaLITy.”

Per Wimmer forventes at blive den første dansker i rummet no-

gensinde. Udover at give præsentationer for selskaber og skoler 

om Wimmer Space samt at forberede sig for sine flertallige rum-

rejser, som forventes at starte i 2013, er Per også grundlægger og 

adminstrerende direktør i hans London-baseret investeringbank 

Wimmer Financial, som specialiserer sig inden for global kapital-

rejsning, corporate finance og institutionel aktiehandel. Wimmer 

Financial blev lanceret på 50 års-dagen for Sputnik, 4. oktober 2007. 

De Syv Fundamentale Værdier i Wimmer Space inkluderer:

1. Tillad dig at blive inspireret nårsomhelst. Tænk ”ud af boksen.”

2. Følg dit hjerte og din lidenskab. Hav det sjovt.

3. Fokus og udførelse.

4. Tidsdisciplin: Vær bevidst om tidsallokering.

5. Teamwork: Summen af delene er samme større end 

 de enkelte dele hver for sig.

6.  Tag kalkulerede risici. Vurder risiko versus upside.

7.  Inspirer andre, særligt børn, og opfordrer dem til at 

 udleve deres drømme.

Kan du godt lide engelsk og andre sprog samt fremmede 

landes kulturer? Ja, så er International Linje lige noget for 

dig!

International Linje har særligt fokus på internationalise-

ring, globalisering og sproget engelsk, der er undervis-

ningssproget i naturfagene fysik/kemi, biologi, geografi 

og matematik. Du bliver undervist af både engelsk- og 

dansksprogede lærere, og du bliver tosproget i dansk/en-

gelsk. Du bliver også undervist i fransk og tysk, som vi 

forventer du går op i til afgangsprøven i 9. klasse.

Det er vigtigt, at du er indstillet på at anvende engelsk 

som arbejdssprog, og du er parat til at yde en ekstra ind-

sats med bl.a. lektier.

Elever og lærere i International Linje har stor interesse i 

den globaliserede verden. Vi kan lide sprog og elsker at 

diskutere - fx om Danmark, som en del af det internatio-

nale samfund.

International Linje har 1 linjedag om ugen. Fagene fysik/

kemi, biologi, geografi og matematik indgår i linjedagene.

International Linje - Eksempel på skema:

LEKTION MaNDag TIRSDag ONSDag TORSDag FREDag

1 Dansk Præst Dansk/kl. tid Linjefag Dansk

2 Dansk Præst Dansk Linjefag Dansk

3 Tysk Matematik Fransk Linjefag Dansk

4 Tysk Matematik Matematik Linjefag Fransk

5 Idræt Historie Engelsk Linjefag Fransk

6 Idræt Historie Engelsk Linjefag Hjemkundskab

7 Engelsk Tysk Linjefag Hjemkundskab

INTERNaTIONaL LINjE

“per Wimmer glæder 

sig til at møde eleverne 

på Eggeslevmagle Skole”

“Hi, my name is Monique. 
I’m from canada and I teach 
Math and geography in the

 International Line”

“jeg er super glad for, at jeg  
valgte International Linje.”

                                   Line Broszka 8.i



- linjer i 7. - 9. klasse
Vælg din linje
Eggeslevmagle Skole tilbyder tre linjer for elever i 7. klasse. Linjerne fortsætter i 
8. og 9. klasse. Du skal vælge mellem Sportslinjen, Sciencelinjen og International 
Linje.

Alle elever i 6. klasse på Eggeslevmagle Skole skal søge om optagelse i linjerne. 
Elever fra andre skoler kan også søge om optagelse. Såfremt elevtallet tillader 
det, vil der blive oprettet en ekstra klasse i den linje med flest ansøgere.

 Du vælger den linje, der passer dig.
 Linjerne har ingen faglige optagelseskrav.
 På alle linjerne undervises i almindelige skolefag.
 Undervisningen er tilrettelagt fleksibelt og motiverende - alt efter linjen.
 Alle linjerne følger de almindelige fagkrav og  folkeskolens faglige mål.
 Folkeskolens afgangsprøve skal aflægges på  alle linjerne.

Undervisningstimetallet er højere end Undervisningsministeriet vejledende time-
tal. Du er dermed sikret optimale muligheder for at leve op til kravene ved af-
gangsprøven i 9. klasse og din efterfølgende uddannelse.

Dine forældre fortsætter med at bakke op om din skolegang i 7. – 9. klasse. De 
hjælper med dine lektier og fortsætter med at opdrage dig til et socialt kompetent 
menneske. Dine forældre deltager også aktivt i forældremøder, skolehjemsamta-
ler og skolens andre arrangementer. De hjælper desuden klassen med transport, 
når I skal på ekskursion og virksomhedsbesøg mv.

Du afleverer linjeønsker i prioriteret rækkefølge på skolens ansøgningsskema. Vi 
tilstræber at opfylde din førsteprioritet.

Ansøgningsfrist fremgår af ansøgningsskemaet og på Eggeslevmagle Skoles 
hjemmeside: www.eggeslevmagle-skole.dk.

Linjer i 7.-9. klasse anbefales bl.a. i følgende rapporter fra Undervisningsministe-
riet: ”Fremtidens folkeskole – én af verdens bedste”, ”Talentudvikling” og ”Sprog 
er nøglen til verden”. Dansk Industri og Kommunernes Landsforening anbefaler 
tillige linjer i 7.-9. klasse.

Eggeslevmagle Skole tilbyder undervisningsforløb for elever med særlige for-
udsætninger og samarbejder med Sciencetalenter Mærsk McKinney Møller, Vi-
dencenter i Sorø samt Gymnasierne på Selandia - Slagelse Handelsgymnasium 
(HHX) og Teknisk Gymnasium (HTX).

Vi deltager også i et internationalt EU-projekt med skoler i Luxemburg, Belgien, 
Spanien, Cypern og Polen, hvor elever og lærere besøger hinanden.

Vi glæder os til at se dig - og har du spørgsmål, 
er du altid velkommen til at kontakte os.

På skolens vegne

John Larsen
skoleinspektør

www.eggeslevmagle-skole.dk

FREMTIDENS SKOLE
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“jeg har været med til at udvikle de nye linjer, 

som giver eleverne flere valgmuligheder.”

                        Christoffer Larsen, elevrådsformand


