
Verdensklasse er, når skolen bevæger sig ud i verden, og når
vi henter verden ind i skolen. Med linjen Verdensklasse får
du en forståelse for, hvordan samfundet er skruet sammen,
og hvor du selv er i verden. 

Vi besøger virksomheder, udstillinger og messer, møder både
mennesker fra erhvervslivet, kulturlivet og det politiske liv og fra
mange forskellige samfundslag. Vi henter også verden ind i sko-
len, når vi får besøg af engagerede gæstelærere med noget på
hjerte, og noget vi kan bruge i undervisningen.

Vi bruger mange forskellige medier og kommer omkring aktuelle
begivenheder, krig, fred, økonomi, religion, politik, sport, kultur og
medborgerskab. Og vi diskuterer, argumenterer, debatterer og
prøver hele tiden at finde os selv i verden.

Vælg Verdensklassen, når du gerne vil forstå verden, og hvor du
står i den…

• Du bliver bedre til at tage stilling

• Du lærer at argumentere

• Du arbejder med bl.a. politik, religion og økonomi

• Du lærer at forstå konflikter

• Du lærer projektarbejde

• Du får inspiration fra den virkelige verden

Ud af skolen 
– og ind igen.

På innovationslinjen tænker vi i helheder og ser innovation
som summen af kreativitet, realisering og værdi. Det betyder,
at du både får nogle metoder til at tænke på nye måder, nogle
redskaber til at føre tankerne ud i livet og en forståelse for,
hvordan løsningen skaber værdi for andre.

Vi arbejder projektorienteret og tværfagligt, individuelt og i team.
Undervisningen består bl.a. af innovative arbejdsmetoder og faser,
hvor de kreative idéer realiseres og skaber en værdi. Det endelige
produkt eller løsning præsenteres for de andre med fx IT, drama,
sang, en model eller lignende.

Vi samarbejder med andre klasser i Danmark og i udlandet, lokale
virksomheder, HHX og løser konkrete problemer og udfordringer i
samarbejde med verden uden for skolen. 

Vælg innovationslinjen, hvis du vil lære at kombinere kendte ting
på nye måder og forestille dig nye og anderledes løsninger…

• Du får øje på problemer og løsninger i din lyst til at 
udforske omgivelserne. 

• Du lærer at lytte til andres idéer og bygge videre på dem

• Du er åben og fantasirig og sigter mod flere løsninger. 

• Du lærer at se sammenhængen i dit og andres arbejde. 

• Du lærer at ændre adfærd og handle på nye måder og at 
være vedholdende i forhold til at finde løsninger

• Du lærer at turde vurdere egne styrker og svagheder 
gennem feedback. Du er villig til at løbe en risiko.

Det bedste er, at det er dine egne idéer, der tæller! Vi
lærer at være kreative både fysisk og mentalt og vi bruger rig-
tigt meget tid på at realisere vores egne idéer… Vi arbejdede
fx for et hotel i Tåstrup, som var glade for vores løsninger,
fordi voksne ikke tænker som børn eller unge, og dér kunne vi
hjælpe dem…”

Tænk nyt og før det
ud i livet!

På kommunikationslinjen lærer du at arbejde med det, som vi
siger, ikke siger, mener og hører. Du bliver bedre til selv at for-
midle budskaber, og du lærer at forstå de signaler, du sender,
og dem, som du får fra verden omkring dig.

Her på kommunikationslinjen handler det om at forstå, at rigtigt
meget i vores verden og måde at være sammen på handler om
kommunikation. Du kommer til at arbejde med dine egne signaler
og med de andres signaler, og du får masser af praktiske opgaver,
hvor du skal arbejde med kommunikation på skrift, i tale, på andre
sprog og endda også helt uden ord. 

Vi kommer omkring kommunikationens historie, mediernes udvik-
ling og teknikken bag trådløse forbindelser, fibernet m.m. Vi taler
fx om sms, apps, facebook, youtube, film, radio, teater og tv, og vi
arbejder i projektform med selv at producere fx manus, drama,
foto, film, radio, video, SkoleTube.

Vælg kommunikationslinjen, når du gerne vil forstå og forstås…

• Du bliver opmærksom på dine egne signaler

• Du får skærpet din sproglige opmærksomhed

• Du lærer at analysere og forstå afsenderbegrebet

• Du lærer om de forskellige mediers muligheder og 
begrænsninger

• Du får gode redskaber til at få dit budskab bedst frem 
til modtageren

• Du bliver bedre til at planlægge din kommunikation

Det er sjovt at arbejde med kommunikation, fordi vi også
bruger teorien i praksis og sådan teknisk. Vi arbejder meget
med fremlæggelse og med selv at producere tingene i Skole-
Tube og med programmer som Moviemaker, hvor vi faktisk 
lavede en ret god video om noget matematik, altså hvordan
man reducerer en ligning…”

Sig det 
med et smil ...

Du tilmelder dig ved at udfylde skemaet på bagsiden 
af denne flap, og aflevere det på skolens kontor senest 
den 26. marts 2014.

Dit valg!

“ “ “

>>

Selvfølgelig kommer vi på nogle gode ture både i Dan-
mark og til Berlin, men faktisk er det ligeså spændende, at vi
henter verden ind i klassen og arbejder med det, der sker
omkring os – det giver en bedre forståelse for verden, både
sådan med politik og kultur og andre folk…”

InnovationVerdensklasse Kommunikation



Udskolingen på 
Uglegårdsskolen:

Linje-
valg
2014

På Uglegårdskolen lægger vi vægt på at have en udskoling, 
hvor det faglige og sociale går hånd i hånd. Vi ønsker engagerede
elever, som har energi, lyst og vilje til at lære og som gerne deler
deres viden med andre. For at skabe de optimale rammer om det
har vi valgt at inddele undervisningen i nogle temaer.

Fra 7. årgang skal alle elever på Uglegårdskolen derfor prioritere
2 ud 3 linjer, som ud fra hvert sit tema vil sætte sit præg på både
undervisningen og hverdagen på skolen de kommende 3 år. 
I forbindelse med linjevalget dannes nye klasser.

Fælles for alle er, at vi underviser ud fra Fælles Mål, at de 3 linjer
har samme fag, alle skal på lejrskole i 8. klasse – og gerne til 
udlandet – at alle skal til folkeskolens afgangsprøve, og at alle 
3 linjer har et introforløb.

For dig, som er elev i 6. klasse nu, betyder det, at du sammen
med dine forældre skal læse om de 3 linjer her i denne folder 
og så ønske en 1. og en 2. prioritet. Din klasselærer kan også
hjælpe dig.

Udfyld skemaet her i folderen og aflever det på skolens kontor
senest den 19. marts 2013.

God fornøjelse!

Kom til et af forældremøderne på Uglegårdsskolen og 
hør endnu mere:

• Tirsdag den 18. marts kl. 19.30 - 20.45

• Onsdag den 19. marts kl. 18.30 - 19.45

Find 
din linje!

Udfyld skemaet herunder, og aflever det på skolens kontor 
senest den 26. marts 2014.

Sæt to krydser 
her:

Uglegårdsskolen
Tingsryds Allé 25
2680 Solrød Strand

56 18 25 00

uglegaardsskolen@solrod.dk
www.uglegaardsskolen.dk
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