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Mål m ed prof i l l in jer  i  udskolingen:

- at eleverne får muligheden for en ny start og en ny rolle i overgangen til 
udskolingen - og i nye sociale sammenhænge

- at 6. klasse-elever gennem valg af profillinje får mulighed for at præge 
deres egen skolegang og opnå et større medansvar

- at øge elevernes motivation for læring 
- at skabe større engagement gennem nye udfordringer og muligheder i 

udskolingen
- at højne det faglige niveau i udskolingen og skabe bedre rammer for 

faglige og tværfaglige sammenhænge
- at bibringe klassen og skole/hjem-samarbejdet fornyet energi.

   Prof i l l in jer  på Pilegårdsskolen  

Kære elev i 6.klasse.

På Pilegårdsskolen foregår skoleårene i 

udskolingen (7., 8. og 9. klasse) for dig 

på en af vores fire profillinjer:

- G: Globuslinjen  
- M: Kommunikations- & medielinjen
- V:  Videnskabslinjen
- X:  Projektlinjen

I udskolingen vil du opleve faglige 

udfordringer, som kræver din energi, din 

lyst og din vilje til at lære. 

Fra og med 7.klasse danner vi nye 

klasser. 

I din nye klasse er du sammen med 

klassekammerater, der interesserer sig 

for den samme profil som dig, og hvor 

det faglige og det sociale går hånd i 

hånd.

Profillinjen giver dig nye muligheder for 

at nå de samme faglige mål. 

Gennem valget af profillinje får du 

indflydelse på din skolehverdag og din 

skolegang i de sidste 3 år på 

Pilegårdsskolen. 

Uanset linje har du samme muligheder 

efter 9.klasse. Der er de samme antal 

timer i hvert fag på alle profillinjer, og 

der er de samme fag i 7.-9.kl. som på 

andre skoler.

 

Du skal først beslutte dig endeligt og 

give besked om ønsker til profillinje i 

starten af april. 

Du får besked, om hvilken linje du er 

kommet på, i slutningen af maj.         



Fælles for  alle prof i l l in jer

Du får undervisning i alle almindelige 

skolefag, uanset hvilken profillinje du går 

på.

Profillinjerne giver kompetencer ud over 

skolefagene. Det betyder, at du bliver 

godt klædt på til at fortsætte din 

uddannelse efter folkeskolen. 

Linjerne skaber mulighed for 

sammenhæng gennem de 3 år og har 

samtidig hver især deres egen vinkling 

på fagene - deres egen "profil".

Onsdag i ca. 30 uger hen over skoleåret 

har du "profildag". På profildage arbejder 

du med profillinjens fokus eller særlig  

fordybelse i et eller to fag. Af og til 

arbejder du med profillinjens fokus i fag 

eller timer på andre skoledage. 

I skolens øvrige ca. 10 uger har du en hel 

dag om onsdagen med valgfag på 

skolen.

Alle linjer forbereder dig til folkeskolens  

eksaminer i 9.klasse.

Profillinjerne er ligestillede, og der er 

ingen faglige optagelseskrav. 

Du skal give besked om dine ønsker for 

linjeplaceringen i starten af april. 

Du skal skrive dine 4 prioriteter (1 ud for 

den linje, du ønsker allermest, 2 ud for 

dit næsthøjeste ønske osv.). Dine 

forældre hjælper dig med at give os din 

besked, der sker elektronisk.  I hører 

mere om det sidst i marts.     

Frem til april så tænk over, hvad der 

interesserer dig, og hvad du er god til 

eller vil blive bedre til.

Der er ikke garanti for, at alle får deres 

højeste ønske om profillinje opfyldt.

Vi vil gerne opfylde alles ønsker, men vi 

vil også skabe fem gode og gerne lige 

store 7.klasser;  en 7.klasse på G-linjen, 

en på M, en på V.  og to 7.klasser på 

X-linjen.

Tænk dit ønske godt igennem.  Få hjælp  

af dine lærere og dine forældre. 

Hvis der er noget, du ikke har fået svar 

på, efter at have læst disse sider eller 

hørt vores præsentation,  så får du 

mulighed for at stille spørgsmål til en 

lærer fra hver profillinje.

På de næste sider får du information om 

de fire linjer, så du har et godt grundlag 

for at ønske 1., 2., 3. og 4. prioritet .

G-lin jen, M-lin jen, V-l in jen, X-l in jen 



Kendet egn

På Globuslinjen har vi særligt fokus på at 

arbejde med vores profilopgaver, hvor vi 

arbejder med kulturelle og samfundsmæssige 

problemstillinger. 

De fleste profilopgaver afsluttes med en 

præsentation. Det betyder, at du kommer til 

at arbejde med nogle opgaver, der indeholder 

flere fag samtidig. En del af præsentationerne 

vil være på engelsk. 

Gennem arbejdet med profilopgaverne 

forsøger vi at give dig redskaber og 

muligheder for at forstå og synes noget om 

den verden, der omgiver dig, og som du selv 

er en del af.  

Målsæt ning

- Du får større forståelse for egen og 

andres kulturer, og lærer at din mening 

om verden også er vigtig.

- Du får en forståelse for, hvordan man 

kan bevare sin nationalitet og samtidigt 

være et engageret menneske i verden.

- Du bliver god til at bruge engelsk som 

hverdagssprog og præsentationer, der 

kræver, at du kan anvende fagudtryk i et 

vist omfang.

- Du kan udvise takt og tone i det 

offentlige rum.

Hvordan arbejder  vi? 

- Du arbejder kreativt, projektorienteret 

og tværfagligt i vores profilopgaver.

- Du arbejder undersøgende og 

kildekritisk.

- Du fordyber dig i egen og fremmede 

kulturer.

- Du  bruger forskellige digitale medier i 

dine præsentationer.

- Du lærer at fremlægge på forskellige 

kreative måder.

- Du  lærer at lave store projekter, hvor 

det er afgørende, at I kan arbejde 

sammen i en kreativ proces.

Udvik lingen på l in jen 

7. k lasse: Det nære: Hvem er jeg, hvor 

kommer jeg fra, hvad er min historie - lokalt og 

nationalt.

8. k lasse: Du undersøger forskellige livsstile, 

identiteter og fokus på Europa.

9. k lasse: Din rolle i  verden. Hvilken betydning 

har du, og hvordan kan du være med til at 

præge verden?

GLOBUS (G)

Linjen er  for  dig, som :

- har en naturlig nysgerrighed og åbenhed over for den store verden 
og dens muligheder.

- kan lide at bruge engelsk på nye spændende måder.
- kan lide at arbejde sammen med andre og se en faglig udfordring.



 Kendet egn

På M-linjen arbejder vi med alle de medier, som 

vi omgiver os med bl.a. film, reklamer, kunst,  

drama og sociale medier. Det er det, der skal 

blive din digitale værktøjskasse på M-linjen.

Vores mediearbejde består især i, at: 

- du  er kreativ og laver fede 

medieproduktioner.

- du analyserer og vurderer medieprodukter.

- du  vælger og sorterer i de medier, du bruger.

- du  er bevidst om, hvor og hvordan du 

bevæger dig i den digitale verden. 

Målsæt ning

- Du kan styre en kreativ proces fra idé til 

færdigt produkt.

- Du   bliver god til at tage beslutninger i et 

digitalt samfund.

- Du  har styr på, hvem der modtager og 

hvem der er afsender i en 

kommunikation - og hvad afsenderen vil 

med sit produkt.

- Du  er kritisk i arbejdet med medier.

- Du  har indsigt i dit eget medieforbrug.

Hvordan arbejder  vi?

- Du  fordyber dig i både små og store 

kreative medieproduktioner.

- Du  lærer at være kritisk! 

Du kan gennemskue, hvad der gemmer 

sig bag en reklame, en tekst eller en film.

- Du  lærer at være på, også offline ? at 

kunne fremlægge, argumentere og 

præsentere.

- Du  lærer at bruge online-platforme og 

sociale medier bevidst - på den fede 

måde. 

- Du dokumenterer din proces - både på 

billede og film.

Udvik lingen på l in jen

7. k lasse: Mig og medier: Hvem er jeg på de 

digitale medier? Hvilken historie vil jeg fortælle 

om mig selv - og hvordan?

8. k lasse: Os og medier: Hvordan skaber vi et 

fællesskab og et godt samarbejde gennem 

medier?

9. k lasse: Verden og medier: Hvordan bruger 

andre medierne, og hvordan kan jeg være med 

til at påvirke den digitale verden?  

MEDIE (M)

Linjen er  for  dig, som :

- synes,  alt det digitale er spændende 
- elsker at være kreativ på nye og interessante måder 
- gerne vil lave film og produktioner med godt grej .



PROJEKT (X)

Linjen er  for  dig, som :

- kan lide at fordybe dig.
- kan lide at arbejde i grupper og tage ansvar.
- har lyst til at undersøge og se et projekt blive til virkelighed.
- kan lide at være på, pitche og performe.

Kendet egn

På X-linjen kommer du til at udforske, 

undersøge, opdage og afprøve forskellige 

både faglige og personlige udfordringer. 

Undervisningen vil bære præg af, at dine 

tanker og ideer bliver afprøvet i forskellige 

projekter. 

Du kommer til at bruge din faglighed og 

kreativitet på nye måder.

Du kommer i høj grad til at arbejde med 

projekter, der har fokus på at sætte noget i 

værk, og som skaber værdi for dig selv og for 

andre. 

Du arbejder henimod at gå fra at være 

deltager i et projekt og til at styre et projekt 

fra start til slut.

Målsæt ning

- Du lærer at tænke projektorienteret og 

kreativt.

- Du er med til at skabe et fællesskab 

omkring kreative processer.

- Du laver nytænkning på baggrund af 

virkelige udfordringer.

- Du får en ide til at ske.

Hvordan arbejder  vi?

- Du  arbejder ud fra den 

projektorienterede tankegang med høj 

faglighed, kreativitet og ideer, der skal 

omsættes til handling.

- Du  arbejder problemorienteret i flere 

større projekter.

- Du  kommer til at bruge flere 

forskellige apps til at organisere og 

strukturere dine projekter og ideer 

(Trello, Gantt, Mindmeister m.fl.).

- Du  arbejder gennem 3 år med en 

grundbog om projektledelse og 

projektarbejde.

Udvik lingen på l in jen 

7. k lasse: 

At skabe værdi for andre på skolen og i 

lokalsamfundet igennem forskellige 

projekter.

8. k lasse:  Vi har fokus på pitch, produkt og 

præsentation.

9. k lasse: Med udgangspunkt i faglig 

fordybelse kan du udvikle dig fra at være en 

projektdeltager til at blive projektleder. 

Fokus er på værktøjer i projektledelse.



VIDENSKAB (V)
Kendet egn

På V-linjen vil du fordybe dig i den samme 

metode, som forskere bruger: den 

videnskabelige metode. 

Det betyder, at du stiller spørgsmål, prøver 

af, laver fejl og prøver af igen.

Du skal turde undre dig, være undersøgende 

og være kritisk overfor al den videnskab, vi 

bruger til daglig. Både den videnskab, der er 

tæt på os, men også den, der betyder noget 

for hele verden.

Videnskaben foregår ude i verden og skal 

findes i verden udenfor. Derfor tager V-linjen 

ud i felten for at samle viden til brug i 

undersøgelser. 

Du kommer til at søge svar på, hvorfor 

verden ser ud, som den gør, og hvordan vi 

kan gøre den endnu bedre.

Målsæt ning

- Du  kender og kan bruge den 

videnskabelige metode.

- Du  kan arbejde med fokus på 

processen. 

- Du  tør begå fejl, som du og andre kan 

lære af.

- Du  lærer at tænke som en forsker.  

Hvordan arbejder  vi?

- Du  bliver en form for mini-forsker. Du 

lærer nemlig at undersøge ved at 

indsamle materiale og viden, stille 

spørgsmål og finde svar. 

- Du  lærer at planlægge og gennemføre 

en videnskabelig proces. 

- Du  arbejder mest i en kreativ proces. 

Det er ikke altid dit produkt, der er 

vigtigt - det er, hvordan du når frem til 

det, og hvad du lærte undervejs. 

Udvik lingen på l in jen

7. k lasse: Vi arbejder med videnskab, der har 

betydning for dig og dit nærmiljø.

8. Klasse: Vi arbejder med videnskab, der har 

betydning for Danmark og Danmark på 

internationalt niveau.

9. k lasse: Vi arbejder med videnskab, der har 

betydning for hele verden og det omkring 

den.

 Linjen er  for  dig, som :

- er nysgerrig.
- kan lide at se et projekt udvikle sig. 
- gerne vil fordybe dig i at arbejde undersøgende. 



På Linjen har jeg lært, hvordan man starter en god opgave, og hvordan man 
færdiggør den. Linjen har også lært mig meget om fællesskab. 
Jeg elsker at komme i skole, fordi jeg bliver glad for tanken om at skulle være 
sammen med min Linje.

Efter mine tre år på 
Linjen har jeg lært 
meget mere om mig 
selv som person. Jeg 
har altid været en 
lukket person, men i 
dag er jeg blevet meget 
mere åben. 
Lærerne tager godt 
imod eleverne og 
hjælper hver og en på 
en individuel måde:)

Både lærere og 
elever har hjulpet 
mig igennem mange 
forskellige ting, som 
fx. min angst, og jeg 
ville ikke have 
kunnet komme 
igennem den 
periode af mit liv så 
let, som jeg gjorde, 
uden deres hjælp.

Linjen har lært mig at være 
mere selvstændig og at tage 
initiativ  til at starte og tage 
fat på opgaver.
Linjen lærer én at stå på 
egne ben efter folkeskolen.

På Linjen har jeg ikke kun lært 
det faglige. Jeg har også fået en 
masse nye venskaber, som jeg 
aldrig vil være foruden. Linjen 
har givet mig en ny måde at se 
verden og mennesker på. Jeg 
føler mig nu mere smilende og 
åben, end jeg var, da jeg 
startede.

Det har været mega fedt at gå på Linjen! Jeg har lært, hvordan man planlægger og 
overholder en deadline, og hvordan man udarbejder kreative ideer. Jeg er blevet 
meget mere udadvendt som person, hvilket jeg er super glad for, da det er en 
stærk kompetence at have på sin videregående uddannelse. 

Det har betydet meget for mig at gå på Linjen. 
Jeg har syntes, det har været super sjovt, og jeg 
har fået nogle gode veninder. Jeg har lært at 
udfolde mig mere kreativt og tænke mere ud af 
boksen. Jeg er blevet mere udadvendt, end jeg 
var førhen.

Jeg har lært meget af at være på Linjen. Jeg har udviklet mig både personligt, 
fagligt og socialt. Jeg er blevet bedre til at føre ideer videre, handle, 
kommunikere, samarbejde, være kreativ og har fået evnen til at tage lederskab. 
Jeg har fået en større indsigt omkring mig selv og er blevet bedre til at tænke ud 
af boksen. 

Elevers udtalelser
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