
1) Hvor  m ange l in jer  har  vi på Pilegårdsskolen?

2 4 5

2) Hvor  m ange år  går  m an på en prof i l l in je?

1 2 3

3) Har  alle prof i ler  sam m e fag i sam m e ant al t im er?

X har mere naturfag   G har mere sprog Alle har samme fag og
 samme antal timer

4) Hvornår skal jeg senest have sendt mine pr ior iter inger for valg af profillinje?

2. marts I dag 8. april

5) Går  alle l in jer  t i l  de sam m e slags prøver?

Nej, V har flere naturfaglige 
prøver

Nej, M har en ganske særlig 
medie-eksamen.

Ja, alle linjer kan komme op i 
de samme prøver.

6) På M-lin jen i 9. k lasse arbejder  m an m ed...

Mig og medier Os og medier Verden og medier

7) M-lin jen er  for  dig, som ?

gerne vil lave film og 
produktioner med godt grej.

godt kan lide at spille computerspil 
dagen lang.

godt kan lide, når der er 
drama.

8) X-l in jen er  for  dig , som ?

har lyst til at undersøge og se 
et projekt blive til virkelighed.

godt kan lide at være meget på 
naturskolen.

har en skjult sælger i maven.

9) På X-l in jen arbejder  m an?

kun med tavleundervisning. med projekter. kun i billedkunst og musik.

10) På G-lin jen i 7.k lasse arbejder  m an m ed..

det nære. din rolle i verden. fokus på Europa.

11) På G-lin jen afslut t es de f lest e prof i lopgaver  m ed...

en tur i Tivoli. en overnatning på skolen. en præsentation ? nogle 
gange på engelsk.

12) På V-l in jen arbejder  m an...

undersøgende, den 
videnskabelige metode.

gennem medier. kun om tirsdagen.

13) På V-l in jen bliver  du en form  for? .

miniforsker viceskoleleder miniastronaut
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X har mere naturfag   G har mere sprog * Alle har samme fag og
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medie-eksamen.
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6) På M-lin jen i 9.k lasse arbejder  m an m ed...
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*  gerne vil lave film og 
produktioner med godt grej.

godt kan lide at spille computerspil 
dagen lang.

godt kan lide, når der er 
drama.
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en tur i Tivoli. en overnatning på skolen. *  en præsentation ? nogle 
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