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Navn:

3. Kombilinje

(Elevnr.):

Hovedprofilfag (prioriter)

Linjer (sæt ét kryds)

Ridelinje (egen hest)1
Musiklinje2

Antal års erfaring/undervisning på hovedinstrument:

Fodboldlinje
Kombilinje3

Antal års sammenspilserfaring:
Behersker også andre instrumenter:

1. Ridelinje:
Ønsker springridning
Ja

2. Musiklinje
Hovedinstrument:

Valgfag

Esport
Dans

Håndbold

Kreativt Design

Ridning (part i hest)

Sport på tværs5

Springgymnastik

Obligatoriske fag

Interesseafdækning: hvilke valgfag kunne du være interesseret i?
Du skal ønske minimum 6 i prioriteret rækkefølge.

Bemærk, vi kan ikke garantere at alle oprettes.

___Bold (badminton, volley, basket)
___Dans
___Fodbold
___Håndbold
___Kin-ball
___Løbetræning
___Løb for nybegyndere
___Muscle Tough
___Rytmisk pigegymnastik
___Springgymnastik
___Springkoncept
___Svømning/dykkercertifikat
___UD i det blå
___Yoga

___Cambridge Engelsk
___Spansk (begynder)
___Fransk (begynder)
___Science
___Filosofi
___Psykologi
___Personlig ledelse
___Idioti el. ideologi?
___Girls Corner
___Boys Box
___Kreativt design
___Teater

___Klaver - begynder
___Kor
___Musik (band/sang) - begynder
___Studieproduktion
4. Har du valgt hovedprofilfaget ”Begyndermusik”? Så
skal du prioritere min. 2 af de
grønne valgfag + 3 andre.

Begyndermusik4

Valgfag6

Nej

___Guitar - begynder

Adventurerace

___Jagttegn
___InnovationLab

5. Har du valgt hovedprofilfaget ”Sport på tværs”? Så skal
du prioritere min. 6 af de røde
valgfag + 3 andre

6. Har du valgt hovedprofilfaget ”Valgfag”? Så skal du
prioritere minimum 8 valgfag.

Dansk
Engelsk
Tysk
Matematik
Samfundsfag
Historie
Kristendom
Naturfag
Gymnastik (pige-/drenge-)
Fællesgymnastik
Fortælling

Egenbetaling

Cambridge English 2175.Dykkercertifikat
2500.Jagttegn
500.Ridning på elevhest 1000.-/mdr.

Kombilinje
VELKOMMEN TIL VESTBIRK
På kombilinjen kan du vælge fleInden infoaften i uge 11 skal du
lægge dig endeligt fast på en linje. re forskellige ting. Her er styrken,
at du kan kombinere dine interesser.
Hvis du vælger kombilinjen, skal
du også vælge et hovedprofilfag
Du skal vælge et hovedprofilfag
og nogle valgfag. I et profilfag har
Når I kommer herop, hjælper
man flere timer om ugen, og har
vi dig med at overveje hvilke
valgfag, der kunne have din in- derfor mulighed for at fordybe sig
teresse. Vi opretter dem, der er mere i faget, end hvis man har det
som valgfag.
fornuftig tilslutning til.
Nogle valgfag udbydes et helt
skoleår - andre kun et semester.
Bemærk, at der er visse profil- og
valgfag, der er forbundet med en
egenbetaling - se omstående.

Vær opmærksom på, at nogle
profil- og valgfag følges ad - se
nedenstående.
Profilfag
Adventurerace
1 x 3 lektioner ugentligt
Løbetræning
Linjedage
Medbring egen mountainbike

LINJEFAG
På VMSE er linjefagene vores tårne. I skemalægningen, på linjedaBegyndermusik
ge osv., er det disse 4 tårne, der
2-4 lektioner ugentligt
prioriteres.
(Husk at prioritere omstående)
Linjedage
Når du vælger ride-, musik- elDans
ler fodboldlinje vælger du dette
2 x 2 lektioner ugentligt
område på seriøst niveau, med
Muscle Tough
undervisning minimum 6-9 lekLinjedage
tioner ugentligt. Det skal altså
således være noget, du brænder Esport
for - og som du vil dygtiggøre dig 2 x 2 lektioner ugentligt
Muscle Tough
målrettet indenfor.
Løbetræning
Linjedage
Musiklinje
Håndbold
3 x 1 lektioners sammenspil
2 x 2 lektioner
Individuel undervisning
Løbetræning
SDS
Linjedage
Kor, teori, fællestime
Linjedage
Kreativt Design
2 x 2 lektioner
Linjedage
Ridelinje
2 x 1 lektion dressurundervisning
Ridning (elevhest)
1 lektion springridning
2 x 1 lektion uv. ugentligt
Ridecentertimer
Fri ridning
Linjedage
Linjedage
Fodboldlinje
3 x 2 lektioners fodbold
Teori og taktisk træning
Muscle Tough
Løbetræning
Linjedage

Sport på tværs
2-3 lektioner ugentligt
(Husk at prioritere omstående)
Linjedage
Springgymnastik
3 x 1 lektioner ugentlig
Muscle Tough
Linjedage

Valgfag
Lektionantallet varierer (ca.
4-6)
Linjedag sammen med et
andet profilfag.
(Husk at prioritere omstående)
BEMÆRKNINGER
Profilfaget ”Valgfag”
Du har linjedag sammen
med din linje eller dit hovedprofilfag. Har du valgt
profilfaget ”Valgfag”, har du
linjedage rullende sammen
med de andre profilfag. Du
skal prioritere minimum 8
valgfag - gerne flere.
Ridning elevhest
Forudsætter part i en hest,
prisen er 1000.-/månedligt.
Boglige valgfag
Vi anbefaler, at alle elever
i 10. klasse vælger tysk
og/eller fysik. Gør du ikke
dét, har vi et andet bogligt
dannelses- og kulturfag på
skemaet til dig, som ligeledes er gymnasieforberedende.
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