
Hvor mange pladser er der på Verdenslinjen?

Der er 28 pladser, og alle elever fra Svendborg Kommune 

kan søge. Hvis tilsøgningen er større end de 28, vil der være 

en samtalerunde. 

Får jeg en almindelig afgangseksamen?

Alle elever på Verdenslinjen afslutter, som alle andre elever, 

med folkeskolens afgangseksamen.

Kommer jeg ud at rejse?

Der vil være nogle studieture i løbet af 7. - 9., som du vil få 

mere at vide om, når skoleåret starter. 

Hvordan kommer jeg ind på Verdenslinjen?

Der er et ansøgningsskema på Rantzausminde Skoles 

hjemmeside, som du skal udfylde og sende elektronisk 

senest den 5. februar 2020. Det er i år kun muligt, at søge 

ind på 7. årgang, da det er en nyopstartet linje.

Vil du vide mere inden du beslutter dig?

Du kan kontakte Rantzausminde Skole og få en snak med 

en studievejleder, hvis du vil vide mere om Verdenslinjen:

7. - 9. klasse

SPROGFORSTÅELSE FOR 
ANDRE KULTURER NYSGERRIG PÅ 

VERDEN OG LYST TIL 
AT REJSE

Verdenslinjen
SPROG, KULTUR & PERSPEKTIV

Verdenslinjen
7.-9. KLASSE

Dyrekredsen 12,  5700 Svendborg

62 23 60 00 mellem kl. 8.00 - 14.00

marie.nysted@svendborg.dk

rantzausmindeskole.dk/verdenslinjen 

RANTZAUSMINDE
SKOLE

Verdenslinjen på Rantzausminde Skole 

er til dig, der gerne vil opleve og tage del 

i verden, både i og uden for klasselokalet.

FAGLIGE 
UDFORDRINGER



HVAD MØDER JEG, HVIS JEG VÆLGER VERDENSLINJEN?

 Mulighed for at vælge et 3. fremmedsprog

 Samarbejde med skoler fra andre lande

 Udveksling og besøg fra andre lande 

 Studietur til udlandet

 Samarbejde med ungdomsuddannelserne, STX og HHX

 Samarbejde med internationale virksomheder i lokalmiljøet 

 Gæstelærere som inddrager livet uden for skolen 

 En undervisning der peger ud mod verden

 En undervisning der i flere fag foregår på engelsk 

 Øget fokus på kultur i og uden for Danmark

HVAD ER FORMÅLET MED VERDENSLINJEN?

 At skabe en global dimension i undervisningen

 At introducere forskellige kulturer til unge mennesker

 At udvikle interkulturel forståelse og kompetencer

 At udvide elevernes muligheder i det globale samfund

  At styrke elevernes evne til at være undersøgende,  

reflekterende og aktivt formidlende

 Øge elevernes lyst til at interessere sig for andre kulturer

 At blive god til at bruge fremmedsprog aktivt

Du får ny global 
indsigt, som kan være 

en fordel, hvis du 
ønsker at rejse ud i 

verden for at uddanne 
dig eller arbejde.

Gennem undervisningen på Verdenslinjen får du 

f.eks. indsigt i national og international politik, 

historie, kultur, verdensøkonomi og ikke mindst 

forskellige levevilkår i mange af verdens lande. 

Det giver dig et boost og et forspring til din 

videre uddannelse. 

Fokus på fremmedsprog, globalt udsyn og medborgerskab

Verdenslinjen tilgodeser de elever, der motiveres af at 
læse og tale flere fremmedsprog, samarbejde omkring 
globale problemstillinger og er optaget af et 
globalt perspektiv


