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Løgstør Skole tilbyder 3 linjer for  

elever i 7.-9. årgang august 2019 

 

 Science-/Innovationslinje og Håndværk 

og design 

 International linje og Madkundskab 

 Sport-/Sundhedslinje og Madkundskab 

Scan koden med din smartphone og                                                           
gå direkte ind på vores hjemmeside                                                     
for at hente mere information.   

 

Lidt om linjedelingen på tværs af  

Udskolingen 

  Vælg din linje 

Løgstør Skole tilbyder 3 linjer for elever i 7.- 9. klasse. 

Du skal vælge mellem Science-/Innovationslinjen, International 
linje og Sports-/Sundhedslinjen.  

  Vi vil  

 Sikre eleverne flere valgmuligheder og mere motiverende 
undervisning. 

 Give eleverne endnu flere udfordringer. 

 Forberede eleverne på en ungdomsuddannelse og et sam-
fund i forandring. 

  Du er 

 Elev i 7.-9. årgang. 

 Klar til at deltage aktivt og yde en indsats. 

  Om linjerne: 

 Du vælger en linje, der passer dig. 

 Undervisningen er tilrettelagt fleksibelt og motiverende. 

 Alle linjerne følger de almindelige fagkrav og folkeskolens 
faglige mål. 

 I 7. klasse vælger du også mellem ”Håndværk og Design” 
eller ”Madkundskab”. Du afslutter faget med eksamen i 
slutningen af  8. klasse. Dette er obligatorisk for alle elever 
i 8. årgang. 

Dine forældre fortsætter med at bakke op om din skolegang i 7.-9. 
klasse. Dine forældre deltager også aktivt i forældremøder, skole/
hjemsamtaler og skolens andre arrangementer. De hjælper desu-
den linjen med transport, når I skal på ekskursion og virksomheds-
besøg  m.v.                                                                                                                  
Du afleverer linjeønsker i prioriteret rækkefølge på skolens ansøg-
ningsskema. Vi tilstræber at opfylde din førsteprioritet. 

Ansøgningsfrist fremgår af ansøgningsskemaet og på Løgstør Sko-
les hjemmeside: www.løgstørskole.dk 

Med venlig hilsen 

Løgstør Skole 
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Er du vild med naturvidenskab, matematik, IT og ek-
sperimenter, og er du nysgerrig og god til at fordybe 
dig? Ja, så er science-/Innovationslinjen lige noget for 
dig! 

Vælger du Science-/Innovationslinjen, skal du undervi-
ses i et fag, der hedder ”Science”. Det er en kombina-
tion af teori og praksis. I Science indgår fagene fysik/
kemi, biologi, geografi og matematik, og du vil komme 
til at arbejde med emner på tværs af disse fag. 

Du vil komme til at arbejde med kreative projekter og 
spændende forsøg. 

Der vil blive sat fokus på innovation og iværksætteri. 

IT er et væsentligt arbejdsredskab i undervisningen.  

I håndværk og design lægges der vægt på innovation 
og kreativitet. Linjen er for dem, der arbejder selv-
stændigt og udvikler idéer til produkter.  

På linjen bruger du din viden og fantasi til at få idéer, 
og lære om teknikker, metoder og materialevalg til at 
udføre dem. 

Du afslutter håndværk og design efter 2 år med en 
eksamen. 

Vi samarbejder med virksomheder, lokale klubber, UU 
og ungdomsuddannelserne. De vil komme på besøg 
her på skolen, og vi vil besøge dem for at lære mere 
om deres hverdag. 

 

 

 

Science-/Innovationslinje og 
Håndværk og Design 

International linje og 
Madkundskab 

 

Vil du vide mere om verden omkring dig, blive bedre til 
engelsk og lære om andre kulturer?                                        
Ja, så er International linje lige noget for dig! 

Vores fokus er på den internationale dimension i flere af 
fagene. Vi vil give dig indsigt i og forståelse for den multi-
kulturelle verden, vi lever i. 

Din faglighed styrkes både skriftligt og mundtligt. På linjen 
har du et højere timetal i engelsk. Derudover er der tilført 
timer til internationalt samarbejde, hvor du både lærer    
om international kommunikation, informationssøgning     
og om andre kulturers hverdag.  

På International linje kvalificerer du dig til mødet med den 
globaliserede verden. Vi forsøger at give dig oplevelser og 
erfaringer gennem samarbejdet med unge i andre lande. 

Engelsk vil ofte blive brugt som arbejdssprog i undervisnin-
gen i et eller flere af fagene på denne linje. IT er et væsent-
ligt arbejdsredskab. Der vil blive eksperimenteret med an-
dre madkulturer og gennem faget madkundskab tilegner 
du dig praktiske færdigheder og viden om mad, madlav-
ning, smag, sundhed, fødevarer og måltider.   

Du afslutter madkundskab efter 2 år med en eksamen. 

Vi samarbejder med virksomheder, lokale klubber, UU og 
ungdomsuddannelserne. De vil komme på besøg her på 
skolen, og vi vil besøge dem for at lære mere om deres 
hverdag. 

   

Sport-/ sundhedslinje og Mad-
kundskab 

 

Kan du lide at røre dig, vil du vide mere om sund kost, en 
sund krop og et sundt sind? Vil du prøve kræfter med 
forskellige sportsgrene? Ja, så er Sport-/ Sundhedslinjen 
lige noget for dig. 

Vælger du Sport-/Sundhedslinjen, vil du få en aktiv skole-
dag med fokus på idræt, krop og sundhed. 

Du vil få mulighed for at afprøve forskellige sportsgrene 
både individuelt og på hold. Du vil få teoretisk baggrunds-
viden om træning samt en masse praktisk erfaring. 

Der bliver arbejdet med betydningen af en sund kost. Du 
vil komme til at lave sund mad inspireret af de nyeste 
tendenser. Din faglighed styrkes primæret i fagene biolo-
gi, fysiologi, idræt og madkundskab.  

Gennem faget madkundskab tilegner du dig praktiske 
færdigheder og viden om mad, madlavning, smag, sund-
hed, fødevarer og måltider.  

Du afslutter madkundskab efter 2 år med en eksamen. 

Du vil lære om psykisk sundhed og sammenhængen mel-
lem en sund krop og et sundt sind. IT inddrages. 

Vi samarbejder med virksomheder, lokale klubber, UU og 
ungdomsuddannelserne. De vil komme på besøg her på 
skolen, og vi vil besøge dem for at lære mere om deres 
hverdag. 

 

   


