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LINJER I UDSKOLINGEN

Linjer i udskolingen
Kære forældre og elever
En del af skolestrukturforliget i Ballerup Kommune var, at alle skoler skulle have
linjer i udskolingen. Det blev besluttet, at den enkelte skole skulle udvikle deres egen
lokale model - både hvad angår indhold og struktur. Derfor valgte skolebestyrelsen på
Måløvhøj Skole, at skoleåret 2017/2018, skulle være et ”implementeringsår”, med
høj elevinvolvering i udviklingsfasen. Skolebestyrelsen traf d. 31. januar 2018
beslutning om den fremtidige organisering af linjer i udskolingen.
Formålet med linjer er at øge elevernes motivation gennem mulighed for at vælge
særlige interessefelter.
Dette års 7. klasser har været igennem et implementeringsforløb hen over året,
hvorved vi har gjort os erfaringer og truffet beslutninger for, hvordan linjerne
fremover skal struktureres, og hvad indholdet i linjerne skal være.
Vi har i udviklingsarbejdet haft fokus på, hvordan linjerne bedst muligt kan
understøtte arbejdet med elevernes faglige udvikling, motivation og trivsel.
Dette mener vi, på baggrund af vores nuværende erfaringer, bedst kan sættes i spil
ved at arbejde med faste linjeklasser, hvor eleverne både i de almene fag (dansk,
matematik osv.) og på linjen arbejder i den samme klasse. Dermed kommer elevernes
valg af linje også til at afgøre, hvem de fremover skal gå i klasse med. Udskolingens
klasser vil dermed dannes med udgangspunkt i forskellige interessefelter hos
årgangens elever på tværs af skolens to matrikler.
Denne model vil understøtte samarbejdet mellem linjetimer og almene fag, ligesom
skemastrukturen i højere grad kan tilpasses det pædagogiske behov, da linjetimerne
ikke vil være bundet til linjetimer fra andre klasser.
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Overblik over dannelsen af linjeklasser fra 6. til 7. klasse

6.A

6.B

6.C

6.E

6.F

Linje 1

Linje 1

Linje 1

Linje 1

Linje 1

Ny 7. klasse

Linje 2

Linje 2

Linje 2

Linje 2

Linje 2

Ny 7. klasse

Linje 3

Linje 3

Linje 3

Linje 3

Linje 3

Ny 7. klasse

Linje 4

Linje 4

Linje 4

Linje 4

Linje 4

Ny 7. klasse

Linje 5

Linje 5

Linje 5

Linje 5

Line 5

Ny 7. klasse

Skemastruktur
Linjen er tildelt et ugentlig timetal, og disse kan enten lægges i skemaet på en enkelt dag
eller som et bånd hen over ugen alt efter, hvad der giver mening for den enkelte linje.
Linjetimerne kommer fra valgfagsordningen og understøttende undervisning. Eleverne har
fortsat de almene fag, som ligger i udskolingen i dag. De almene fag vil i forskelligt omfang
kunne tones i forhold til linjens tema.
Temaerne i linjerne er fortsat under udvikling men vil være så brede, at de stadig har et
almendannede sigte. Alle linjerne baserer sig i øvrigt på skolens værdier Faglighed & Læring,
Fællesskab & Respekt samt Virkelyst & Selvstændighed – dog med forskelligt fokus.
Linjerne præsenteres for eleverne i slutningen af 6. klasse, så de nye klasser kan dannes
inden opstart på 7. årgang. Den endelige sammensætning af klasser vil tage hensyn til
skolebestyrelsens beslutning om, at klasser skal sammensættes, så de danner det bedst
mulige udgangspunkt for læring i fællesskaber. Den endelige beslutning om klassedannelse
træffes af skolens ledelse.
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