


Vi glæder os til  
et fremtidigt  
samarbejde med jer!
 
Med venlig hilsen

Kirsten Baagø Jensen, 
afdelingsleder

Formålet med linjerne er, 
at...   
■ øge elevernes motivation for læring

■ skabe plads til alternative undervisnings-
former og arbejdsmetoder

■ styrke elevernes kompetencer inden for 
kreativitet og innovation

 
Alle linjer forbereder eleverne til både studie- 
og erhvervskompetencegivende uddannelser. 

Fælles for linjerne er, at...
■ de ikke har faglige optagelseskrav

■ de følger de almindelige fagkrav og folke-
skolens faglige mål

■ de samarbejder med ungdomsuddannel-
ser, foreninger og virksomheder

■ de har 4 ugentlige linjetimer, som ligger 
samlet på én dag

Ansøgning om  
optagelse
Du skal søge om optagelse på den linje, du 
finder mest attraktiv.

Det er vigtigt, at du begrunder dit valg, da 
der ofte er rift om pladserne. Din begrundel-
se kan derfor have indflydelse på, om du får 
din første- eller andenprioritet opfyldt. 
 

I overbygningen tilbyder 
vi tre linjer

Den internationale linje
Go Global

Den naturfaglige linje
En Naturlig Forklaring

Den idrætsfaglige linje
Idrætslinjen

På Nordagerskolen har vi en ambition 
om at skabe en overbygning præget 
af motivation, god trivsel og et stort 
fagligt udbytte.



Hvad er Go Global?
På Go Global har vi fokus på det internati-
onale. Vi har et tæt samarbejde med skoler 
og unge rundt omkring i verden. Vi griber 
mulighederne, når de er der. Derfor er der en 
konstant dynamik på linjen, som gør, at vores 
hverdag er både varieret og spændende. 

Vi bruger hele verden som vores legeplads. 
Udveksling med privat indkvartering er en 
naturlig del af Go Global. Vi kommer tæt på 
hinandens hverdag på tværs af grænser. Som 
forberedelse til udveksling arbejder vi målret-
tet med kulturforståelse gennem f.eks. simu-
lationsspil og kommunikerer forudgående via 
Skype og andre medier.

På Go Global har vi et tæt samarbejde med 
skoler i Sverige, Tyskland, Kina og Kenya. 
Herigennem lærer vi respekt for andre kultu-
rer, lærer os selv bedre at kende, og vi lærer 
om de muligheder, der er i en global verden. 

Go Global er for elever, der 
brænder for, at… 
■	 udvikle sproglige kompetencer

■	 komme i kontakt med andre unge rundt 
om i verden - både via medier og rejser

■	 være nysgerrige i forhold til verden og 
andre kulturer

Vi skaber kontakt til 
verden
På Go Global sker læring andre steder end 
blot i klasseværelset.

Vi besøger virksomheder, som har et inter-
nationalt fokus, deltager i Odense- og Salam 
Internationale Filmfestival, vi tager på job-
messer og til koncerter, besøger ambassader, 
og vi udforsker de internationale og kulturelle 
miljøer rundt omkring i Danmark.

Go Global er en skabende linje, hvor eleverne 
er i centrum. Vi laver musikvideoer, Youtube-
kanaler, fredsbudskaber og feel good-kam-
pagner. På Go Global bliver man uddannet til 
international fredsambassadør gennem arbej-
det med fordomme og racisme. Go Global er 
en linje, hvor man som elev får rig mulighed 
for at debattere og forholde sig til forskellige 
problemstillinger i verden.

På Go Global tager vi udgangspunkt i, at 
eleverne selv er aktive i læringen og bruger 
deres engagement som udgangspunkt for 
vores projekter. Tidligere har vores elever 
f.eks. lavet indsamlingskampagner og skabt 
en international fredsavis med 6 forskellige 
lande.

Vi får ofte besøg udefra og har haft besøg fra 
Japan, Spanien, Chile, Tyrkiet, Iran, Syrien, 
Indien m.fl. Disse besøg er med til at skabe 
en varieret hverdag med nye input, der giver 
Go Global sit særpræg, og som er med til at 
udvide elevernes horisont.
   

International dimension i 
undervisningen
På Go Global integrerer vi den internationale 
dimension i andre fag.

Ikke bare i sprogfagene, men i hele den 
humanistiske fagblok og geografi. Gennem 
de mange kontakter til unge i andre lande, er 
det kun naturligt at have fokus på andre lan-
des sprog, kultur og geografi.

”The Journey, not the 
arrival matters”
T.S.Elliot

”I read, I travel, I 
become”
Derek Walcott

Skema

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

Dansk Samfundsfag Tysk Matematik Idræt

Dansk Samfundsfag Tysk Matematik Idræt

Engelsk Matematik Linje Fysik/Kemi Kristendom

Engelsk Matematik Linje Fysik/Kemi Kristendom

Geografi Biologi Linje Historie Engelsk

Geografi Biologi Linje Historie Engelsk

Lektiehjælp Dansk Dansk Dansk Lektiehjælp

De farvede felter angiver fag, som tones i en international retning

GO GLOBAL  
HAR FOKUS PÅ:

Global 
medansvarlighed

International 
kommunikation

Kulturmøder og 
forståelse

Go Global elever...
■	 bliver bedre til fremmedsprog

■	 lærer at bruge deres sprogfærdig-
heder aktivt - både i og uden for 
skolen

■	 opnår et større indblik i, samt for-
ståelse for, andre landes kultur- og 
samfundsforhold

■	 tager del i og kommer med input 
til den internationale dimension i 
undervisningen

■	 opbygger it-kompetencer, som kan 
bruges i international sammen-
hæng

■	 bliver kompetente verdensborgere

”Wer fremde Sprache 
kennt, weiss nichts 
von seiner eigenen”
GoetheGo Global



Hvad er En Naturlig 
Forklaring? 
På linjen En Naturlig Forklaring er den 
naturfaglige tilgang i fokus. Vi er nysgerrige, 
undrende, undersøgende, eksperimenteren-
de, stiller spørgsmål og forsøger at finde 
netop en naturlig forklaring. Derfor arbejder 
vi ofte projektorienteret.

På En Naturlig Forklaring fokuserer vi på 
at arbejde ud fra den naturvidenskabelige 
arbejdsmetode, hvor vi opstiller, planlægger 
og udfører praktiske forsøg, der kan bekræf-
te/afkræfte vores hypoteser. Matematikken 
anvender vi ofte i praktiske forløb. 

Vi arbejder meget med selvvalgte projekter, 
og vi lægger stor vægt på at deltage i forskel-
lige naturfaglige konkurrencer, f.eks. Unge 
Forskere, Science Cup, matematiske konkur-
rencer mv. og vi planlægger også at deltage i 
LEGO-League. 

Vi arbejder kreativt, innovativt og med entre-
prenørskab. Vi er optaget af at samarbejde og 
af at udvikle ideer i fællesskab, ligesom vi gør 
meget ud af at samarbejde og projektudvikle 
med ungdomsuddannelser og virksomheder. 

En Naturlig Forklaring er 
for elever, der…
■	 er nysgerrige og tør stille spørgsmål

■	 elsker at arbejde undersøgende og ekspe-
rimenterende

■	 brænder for naturfag og matematik

■	 tør udfordre sig selv, evner at gå i dybden 
og konkurrere med og mod andre i natur-
videnskabelige discipliner

■	 har lyst til at formidle naturvidenskabelig 
viden og dele ideer 

Naturfaglig dimension i 
undervisningen
Matematik, fysik/kemi, biologi og geografi 
er alle naturfaglige fag. De humanistiske 
fag som historie og samfundsfag giver vi 
et naturfagligt præg, når stoffet lægger op 
til det. F.eks. er teknologi ikke kun noget, 
vi kender i vores tid. Vores historie består 
af utallige teknologiske opfindelser lige fra 

stenøksen, dampmaskinen og til vore dages 
computere. Uden disse opfindelser ville vores 
samfund se helt anderledes ud i dag.

En Naturlig Forklaring

Skema

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

Historie Samfundsfag Tysk Fysik/kemi Biologi

Historie Samfundsfag Tysk Fysik/kemi Biologi

Matematik Idræt Matematik Linje Dansk

Matematik Idræt Matematik Linje Dansk

Geografi Sløjd Dansk Linje Tysk

Geografi Sløjd Dansk Linje Tysk

Engelsk Engelsk Dansk Matematik Lektiehjælp

De farvede felter angiver fag, som tones i en naturfaglig retning

Hvis du ikke kan 
forklare det på en 
simpel måde, er det, 
fordi du ikke har 
forstået det godt nok
Albert Einstein

Det er sjovt, fordi 
man eksperimenterer
Elev 7.NA

Elever på En Naturlig 
Forklaring…
■	 arbejder solidt ud fra den naturvi-

denskabelige arbejdsmetode

■	 arbejder og tænker innovativt og 
kreativt

■	 er stærke formidlere af naturfaglig 
viden

■	 samarbejder og udvikler ideer i 
fællesskab

EN NATURLIG 
FORKLARING HAR 
FOKUS PÅ:
Den naturfaglige 
arbejdsmetode
Nysgerrighed og 
samarbejde
Kreativitet og innovation
Naturfaglige 
konkurrencer

Elevers beskrivelse 
af linjen:

Man får læring 
gennem hænderne. 
Det giver en god 
forståelse for faget.
Elev 9.NA



Hvad er Idrætslinjen?
Har man som elev en grundlæggende glæde 
ved alt, der har med bevægelse, leg og kon-
kurrence at gøre - så er idrætslinjen det rigti-
ge valg!

Her får man udfordrende, sjove og græn-
seoverskridende oplevelser. På linjen vil du 
møde engagerede lærere og elever, der er 
vilde med sport. Vi tager på ture og får ople-
velser, der er unikke, og herved får vi et helt 
særligt fællesskab. Vi er til stævner, hvor vi 
ser hinanden i pressede situationer. Det er 
ikke en skam at tabe til hold, der er bedre, 
men som hold lægger vi den rigtige taktik, for 
selvfølgelig går vi efter at vinde. Derfor gør 
vi altid vores forarbejde godt, så vi er bedst 
muligt forberedt. 

Vi har et tæt samarbejde på hele linjen, og 
de tre årgange er ofte afsted sammen. På 
idrætslinjen er der tid til fordybelse og fokus 
på taktik og konkurrence. Der er plads til 
at indstudere det helt rigtige spark, hop og 
kast. Du vil opleve flow og udvikling af egne 
færdigheder.

Idrætslinjen er for elever, 
der brænder for, at…
■	 prøve mange forskellige idrætsdiscipliner

■	 arbejde målrettet med sin fysiske form, 
motorik og forbedring af egne præstationer

■	 deltage i idrætsstævner og konkurrencer

■	 turde sætte sig selv i spil

■	 få et bedre indblik i de forskellige sports-
grenes detaljer og teknikker

■	 turde flytte egne grænser

Idrætslinjen – en verden af 
teori, sport og bevægelse
Idrætslinjen er sammensat af forskellige kur-
susforløb i bl.a. fodbold, basket, dykning, vol-
ley, svømning, kampsport og kajak. På vores 
basketkursus kommer der f.eks. en professio-
nel basketballspiller som gæsteunderviser, og 
vi ser Svendborg Rabbits spille en ligakamp.

På idrætslinjen deltager du i flere stævner 
og konkurrencer. Nogle stævner står vi selv 
for. Vi har et godt samarbejde med det lokale 
foreningsliv og ungdomsskolen, som stiller 
gæsteinstruktører til rådighed i undervisnin-
gen.

Vi elsker at tage på ture ud af huset og få nye 
input. Vi cykler til Faaborg, Svendborg eller 
Odense – når blot det skaber gode oplevelser, 
vi aldrig glemmer.

På idrætslinjen kræver vi ikke, at du skal være 
super god til idræt, men vi forventer, at du 
deltager, selvom det gør lidt ondt og rykker 
ved dine grænser.

En idrætsfaglig dimension 
i undervisningen
På idrætslinjen forventes det, at du har en 
særlig interesse for de mekanismer, der er 
afgørende for, at din krop fungerer optimalt.

Idrætslinjen har særlig indflydelse på de 
naturvidenskabelige fag, hvor der er fokus 

på kroppens funktioner, og der laves idræts-
faglige beregninger med anvendelse af mate-
matiske formler og fysiske love. Der arbejdes 
også med sammenhængen mellem kost og 
motion.

Du skal i den forbindelse være frisk på at 
udarbejde diverse rapporter samt viderefor-
midle din viden til andre både mundtligt og 
skriftligt.

Idrætslinjen

Skema

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

Historie Samfundsfag Engelsk Matematik Dansk

Historie Samfundsfag Engelsk Matematik Dansk

Tysk Matematik Linje Biologi Idræt

Tysk Matematik Linje Biologi Idræt

Matematik Sløjd Linje Geografi Fysik/kemi

Matematik Sløjd Linje Geografi Fysik/kemi

Dansk Engelsk Dansk Dansk Lektiehjælp

De farvede felter angiver fag, som tones i en idrætsmæssig retning

Vi kommer til mange 
stævner og ture ud af 
huset
Elev 8.ID

Idrætslinjens elever…
■	 oplever flow og udvikling af egne 

færdigheder

■	 bliver dygtigere både fysisk, tek-
nisk og taktisk

■	 formidler kendte idrætsdiscipliner 
til andre

■	 er ambitiøse både fagligt og fysiskIDRÆTSLINJEN HAR 
FOKUS PÅ:

Fysisk udfoldelse

At flytte egne grænser

Sund og stærk konkur- 
rencementalitet

Motion og bevægelse 
i teori og praksis

Vi får hurtigt bygget et 
godt sammenhold op, 
og lærerne er mega fede
Elev 7.ID

Vi får mulighed for 
unikke oplevelser
elev 8.ID



Når du vælger…
Følg dine egne  
interesser frem  
for dine venners

Praktisk information
Du skal vælge to linjer 
og begrunde dit valg. Du 
bliver helt sikkert optaget 
på den ene af de to linjer, 
du vælger.

Tilmeldingsskemaet finder du på skolens 
hjemmeside.  

Sidste frist for tilmelding er første fredag i 
april.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen 
til at kontakte afdelingsleder Kirsten Baagø 
Jensen på telefon 72533991 eller mail  
kibje@fmk.dk. 
 

Nordagerskolen 
Rolighedsvej 16 
5750 Ringe
Telefon: 72533600
Mail: nordagerskolen@fmk.dk
www.nordagerskolen.dk



Tidsplan 
 
Marts: Infomøde
Fælles orientering om linjerne.  
Herefter præsentation af de tre linjer.

 
April: Deadline for linjevalg  
Tilmeldingsskemaet udfyldes elektronisk.

April/maj: Samtaler
Den enkelte elev inviteres til en samtale  
med lærerrepræsentanter fra de to valgte linjer.

Juni: Linjeplacering
Elever og forældre orienteres om linjeplacering.


