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Efter sommerferien skal vi, 
på Skolerne i Snekkersten, i gang 

med 6. år med en ny måde at gå ud 
af skolen på.

  
Vi tilbyder fire udskolingslinjer - og fire enestå- 

ende muligheder for, at du kan præge din egen  
skolegang. Vi har samlet alle vores 7. til 9. klasser  

på Skolen ved Rønnebær Allé med placering tæt ved  
Helsingør Gymnasium. 

Jeg har en stor tro på at vi med dette tiltag får lavet et  
endnu bedre udskolingstilbud, med fokus på trivsel, motivation  

og høj faglighed.

Denne folder giver dig en idé om, hvad de forskellige linjer indeholder  
og fortæller dig også, hvad du skal gøre, når du har truffet dit valg. 

Læs folderen godt igennem og tænk dig godt om. 
 Det er dit valg - og din skole.                  

        

4 UDSKOLINGSLINJER PÅ SKOLERNE I SNEKKERSTEN
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TIDSPLAN FOR VALG AF LINJER 2016-2017

19/1  Informationsfolder udleveres til elever/
forældre i 6. klasse samt kan findes på 
skolens hjemmeside.

19/1  INFOMØDE for elever og forældre  
i festsalen på Helsingør Gymnasium, 

 (Lige ved Skolen ved Rønnebær Allé)  
 kl. 18.30-20.00.

02-03/2    Eleverne i 6. klasse besøger temalinjerne.

22/2 ANSØGNINGSFRIST

22/3  BESKED til eleverne 
 om hvilken linje de har fået.

Mette Sabra 
Daglig pædagogisk leder
Skolen ved Rønnebær Allé



Skolerne i Snekkersten tilbyder fire linjer for elever 
i kommende 7. klasse. Linjerne fortsætter i 8. & 9. 
klasse. 

Du skal vælge mellem 
• INTERNATIONAL LINJE
• DESIGN- & MEDIELINJEN
• SCIENCE LINJEN
• BODY- & BUSINESSLINJEN
 

Vi startede linjeinddelingen i 2012 og har haft  
stor succes med linjerne indtil videre. 
Der vil således til august 2017 være linjer for 
eleverne på 7.- 9. årgang. 
Skolen huser desuden kommunens Idrætslinje.

Alle elever i 6. klasse på Skolerne i Snekkersten skal 
søge om optagelse på en af linjerne. Elever fra 
andre skoledistrikter kan søge om optagelse. 
Afhængigt af elevtallet kan der oprettes flere 
klasser på nogle af temalinjerne.

• Du skal vælge den linje, der passer dig
• Linjerne har ingen faglige optagelseskrav
• Undervisningen er tilrettelagt fleksibelt  

og motiverende – alt efter linjen
• Alle linjerne følger de almindelige fagkrav 

og folkeskolens faglige mål
• Du skal gå til folkeskolens afgangsprøve  

på alle linjer
• KL har udnævnt Skolerne i Snekkersten som  

en skole med en særlig spændende udskoling!

Udover de almindelige skolefag tilføres hver linje 
timer, der er relevant for indholdet på linjen.  
Hver linje har almindelige fag og en dag med 
temalinjefag. Se nærmere under de enkelte linjer. 

Hver linje arbejder sammen med ungdomsud-
dannelserne for, at du får de bedste muligheder  
efter folkeskolen.

Helsingør Kommunes Idrætslinje holder fortsat til på 
Skolerne i Snekkersten og er et skoletilbud med det 
formål at kombinere uddannelse med eliteidræt. 

Idrætslinjen optager elever fra hele kommunen 
og er opbygget som en Team Danmark skole med 
opdelt træning i svømning, atletik, tennis, hånd-
bold, fodbold, dans, golf, idrætsgymnastik, fysisk 
grundtræning og en række andre discipliner.
Se evt. www.helsingortalentogelite.dk

Elever, der ikke optages på Idrætslinjen, kan søge 
almindelig optagelse på Skolerne i Snekkersten. 

GENERELT
GENEREL INFORMATION OM DE FIRE LINJER

IDRÆTSLINJEN

Du får udleveret et ansøgningsskema, hvis du går 
i 6. klasse på Skolerne i Snekkersten – det kan 
også hentes på skolens hjemmeside: 
www.skolerne-i-snekkersten.dk 

Du afleverer linjeønskerne i prioriteret rækkefølge 
på ansøgningsskemaet. Vi vil tilstræbe at opfylde 
din førsteprioritet. 

 DER AFHOLDES ET STORT 
INFORMATIONSMØDE    
FOR ELEVER OG FORÆLDRE 
TORSDAG D. 19. JANUAR  
KL. 18.30 TIL 20.00  
I FESTSALEN PÅ HELSINGØR
GYMNASIUM (LIGE VED SKOLEN 
VED RØNNEBÆR ALLÉ)      
   

ANSØGNINGSFRISTEN ER DEN 22. FEBRUAR.

Først i folderen samt på vores hjemmeside 
www.skolerne-i-snekkersten.dk kan du finde 
tidsplan for valg af linje.



international linje

• Vil du vide mere om verden omkring dig? 
 •  Vil du blive endnu bedre til engelsk?
 •  Vil du lære om andre befolkningsgrupper og  

deres kulturer? 

Så er den Internationale linje måske noget for 
dig!

Vores fokus er på den internationale dimension. 
Vi vil give eleverne indsigt i og forståelse for den 
multikulturelle verden, vi lever i.  
Vi vil højne elevernes niveau skriftligt og mundt-
ligt i engelsk. På linjen har du et højere timetal 
i engelsk, og derudover er der tilført timer til 
internationalt samarbejde. 

På International linje kvalificerer eleverne sig til 
mødet med den globaliserede verden. Vi vil give 
eleverne oplevelser og erfaringer gennem samar-
bejdet med unge i andre lande. 

INTERNATIONAL LINJE

INTERNATIONAL LINJE



International linje har 12 linjefagslektioner om 
ugen: 

• dansk / 3 lektioner
• engelsk / 4 lektioner 
• historie / 1 lektioner 
• geografi / 1 lektion
• internationalt samarbejde / 3 lektioner
•  inddragelse af fransk/tysk i projekter på  

8. og 9. klassetrin

INTERNATIONAL LINJE

Har du spørgsmål, kan du få dem besvaret på 
informationsmødet d. 19. januar. 

Du kan også kontakte 
Mette Sabra / 25311940



Kan du lide at bruge dine hænder og kan du  
lide at se ting udvikle sig? Så er Design & Medie 
noget for dig.

Fagligt vil vi komme rundt om bla. reklamer,  
fotobehandling, tv, radio, design, opsætning  
af websites og blogs. Dansk, matematik og  
det at bruge både hænder og hjerne vægtes  
højt på denne linje. Så kan du lide at arbejde 
med skabende processer og medieredigering,  
er linjen noget for dig. 

Indenfor design arbejder vi med produktudvikling 
og en kreativ tilgang til fagene. Vi arbejder med 
beslutningsprocesser, hvor ideer føres ud i livet 
og giver synlige resultater.
Medier, programplanlægning samt klipning er et 
andet af linjens fokusområde. Vi lærer om, hvad 
der påvirker os, og hvordan det gøres.

Der vil blive arrangeret ture ud af huset, så du 
kan blive inspireret af folk, der lever af deres 
kreativitet. 

DESIGN- &
MEDIELINJEN

DESIGN- & MEDIELINJEN

Der vil blive arbejdet med præsenta-
tionsformer, og vi vil deltage i forskellige 
faglige og kreative konkurrencer.



Design- & Medielinjen har 12 linjefagslektioner 
om ugen:

• dansk / 5 lektioner
• historie / 2 lektioner
• matematik / 1 lektion
• design & medie / 4 lektioner

DESIGN- & MEDIELINJEN

Har du spørgsmål, kan du få dem besvaret på 
informationsmødet d. 19. januar. 

Du kan også kontakte 
Mette Sabra / 25311940 



sciencelinjen

Hvorfor skal du vælge Sciencelinjen?

•   Du er vild med naturvidenskab og matematik 
•  Du er nysgerrig og kan lide at eksperimentere 

og skabe nyt
• Du er god til at fordybe dig

Vælger du Sciencelinjen skal du undervises i  
et fag, der hedder ”science”.  
I science indgår fagene fysik/kemi, biologi,  
geografi og matematik, og du vil komme til at  
arbejde med projekter og spændende kemifor-
søg, deltage i konkurrencer, fysiske eksperimen-
ter og programmere robotter.

Et emne i science kan fx være ”teknologi & 
design”, hvor opgaven er ”byg en bæredygtig 
badeby”. Den skal præsenteres som model, film 
eller på anden spændende måde, som du er 
med til at udvikle.

SCIENCELINJEN

SCIENCELINJEN



Sciencelinjen har 12 linjefagslektioner om ugen:

• fysik/kemi / 2 lektioner
• biologi / 2 lektioner 
• geografi / 1 lektion
• matematik / 3 lektioner
• science / 4 lektioner

SCIENCELINJEN

Har du spørgsmål, kan du få dem besvaret på 
informationsmødet d. 19. januar. 

Du kan også kontakte 
Mette Sabra / 25311940



Hvis du kan lide en aktiv hverdag og vil vide, 
hvad der foregår rundt omkring dig, så er Body 
& Business noget for dig.

På linjen vil vi arbejde med at forstå de mekanis-
mer, der driver sportens verden, både foran og 
bag ved tv-skærmen. Vi vil også arbejde med 
sporten i et globalt perspektiv og sport som et 
kulturelt samlingspunkt.

Sundhed, kost og ernæring vil indgå som en vigtig 
del af linjens koncept med mulighed for hjem-
kundskabstimer. 

Bevægelse er en tredje vigtig del af linjen – 
her kommer du til at stifte bekendtskab med 
forskellige sportsgrene og får både teoretisk og 
praktisk viden om træning.

Så hvis du synes sundhed og velvære er vigtig  
og har interesse i verden omkring dig, er Body 
&  Business noget for dig. 

BODY- & BUSINESSLINJEN

BODY- & 
BUSINESSLINJEN



 
Body- & Businesslinjen har i alt 12 linjefags-
lektioner om ugen: 

• idræt / 4 lektioner
• matematik / 2 lektioner 
• dansk / 3 lektioner
• biologi / 2 lektioner 
• fysiologi, ernæring og fitness / 1 lektion

BODY- & BUSINESSLINJEN

Har du spørgsmål, kan du få dem besvaret på 
informationsmødet d. 19. januar. 

Du kan også kontakte 
Mette Sabra / 25311940



På Skolerne i Snekkersten arbejder vi på alle afde-
linger ud fra nogle fælles grundværdier. Værdierne 
fortæller noget om, hvilket fokus vi har i hverdagen 
på skolen og med hvilken tilgang, vi vil møde dit 
barn. 

Helt overordnet arbejder vi efter missionen 
”Høje ambitioner og tydelige forventninger”, 
som er efterfulgt af tre visionære fokusområder.

ELEVER SKAL LÆRE NOGET! 
Det gælder både solide faglige kompetencer og 
de mere brede kompetencer som samarbejde, 
innovation, handling og kreativitet. Tilsammen skal 
det gøre eleverne i stand til at bruge det, de har 
lært, i nye sammenhænge. Sådan tror vi, vi gør 
dem bedst klar til en fremtid, vi endnu ikke kender.
 
LÆRING VIRKER BEDST, 
NÅR DET GIVER MENING! 
Det handler om at gøre indholdet af undervisningen 
nærværende og på et niveau, der passer godt til den 
enkelte elev, sådan at de har størst mulighed for at 
engagere sig. Derfor lægger vi vægt på elevernes 
mulighed for at være med til at træffe valg omkring 
deres undervisning, og at undervisning også kan 
foregå i rammer udenfor skolen.
 

VI TROR PÅ VORES ELEVER! 
Positive selvbilleder skabes, når man oplever at 
mestre. Derfor bliver eleverne på vores skole først 
og fremmest anerkendt for det, de er gode til, og 
de lærer også at bidrage til, at andre får oplevelsen 
af at lykkes. Det styrker fællesskabet, og gør det 
sjovere at lære.

Vel mødt på vores skole – din skole i Snekkersten

    
   Hilsen fra
   Tanja Steffe Nøhr
   Skoleleder
   

Har du brug for flere oplsyninger, kan du altid 
klikke forbi www.skolerne-i-snekkersten.dk, 
hvor vi løbende vil opdatere oplysninger om de 
forskellige linjer - og hvor du altid vil kunne finde 
de seneste nyheder.

Det er også på hjemmesiden, at du finder de 
papirer, du skal udfylde for at kunne færddiggøre 
din tilmelding.

Har du spørgsmål her og nu, 
kan du altid kontakte på sms:

Mette Sabra / mobil 25311940

WWW

høje ambitioner og 
  tydelige forventninger
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SKOLERNE I
SNEKKERSTEN

Smakkevej 2
3070 Snekkersten
www.snekkerstenskole.dk
Tlf. 49 28 35 00 
Mail: skolerne-i-snekkersten@helsingor.dk
EAN 5790001126575
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