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Forord
Om kort tid starter jeres barn et 
nyt kapitel i sit liv. Som forældre skal 
I sammen med jeres barn træffe et 
valg om skoletilbud, der matcher de 
ønsker, I har til rammerne for jeres 
barns læring, trivsel og udvikling de 
næste år af deres ungdom.

Med “Velkommen til overbygningen 
på Antvorskov Skole” vil vi gerne 
forberede jer på at træffe et valg om 
skoletilbud ved at give et indblik i 
skolelivet på Antvorskov Skole. 

I denne folder vil I kunne læse om 
vores linjer, de nye fag i overbyg-
ningen, uddannelsesparathed, gen-
sidige forventninger til elev, forældre 
og skole. Ved overgangen fra mellem-
trin til overbygning eller ved et skole-
skift opstår der som regel en række 
spørgsmål. Vi håber, at I føler jer klædt 
godt på til at tage det rette valg om sko-
letilbud ved at læse velkomstfolderen.

Et billede siger mere end 1000 ord. 
Derfor håber vi, at I ikke bare læser 
denne folder, men også ser vores 
velkomstfilm, hvor vi forsøger at give 
jer et indblik i vores overbygning set 
fra et elevperspektiv. De tre linjefilm 
skildrer indholdet på vores linjer, samt 
hvordan vi ser og skaber undervisning 
her på Antvorskov skole. 

Skulle I have behov for yderligere 
informationer, er I velkomne til at tage 
kontakt til os. I kan se kontaktoplys-
ninger på sidste side. 

Vi ønsker alle elever og forældre vel-
komne til en god start i overbygningen 
på Antvorskov Skole. 

Med venlig hilsen
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Vores vision og målsætninger
Antvorskov Skole ønsker at styrke 
grundværdier fra den danske folke-
skole, som er baseret på kombina-
tionen af uddannelse og dannelse.

Vores vision er at være en anerken-
dende og inkluderende skole, som 
skal danne og udvikle elevernes 
sociale, faglige og personlige 
kompetencer, så de hver især kan 
mestre fremtiden, hvad end den 
måtte bringe i en globaliseret verden. 

En vision vi aktivt forfølger gennem 
vores arbejde med uddannelsesparat-
hed. Her har vi følgende målsætninger 
som pejlemærker for vores elever:

  Udvikling af høj faglighed med ud-
gangspunkt i elevens ressourcer.

  Relationer som er et omdrejnings-
punkt for vores skole.

  At alle integreres i skolens faglige  
og sociale kultur.

  En skoledag præget af struktur og 
lærerens tydelige klasseledelse.

  Daglig fysisk aktivitet for at sikre  
trivsel blandt elever.

  Medansvar for fælles faglig samt  
pædagogisk refleksion og udvikling.

  Linjefagsuddannede lærere, som  
anvender deres kompetencer og  
færdigheder. 

I velkomstfolderen vil I som forældre 
og elever kunne læse, hvordan vi 
griber disse målsætninger an i det 
daglige. Her er en af vejene til at opnå 
målene – gensidige forventninger.

Gensidige forventninger 
På skolen har vi høje forventninger 
til eleverne. Ved at vise tillid til deres 
evner og lade dem problemløse de 
udfordringer, som de møder i under-
visningen, søger vi at udvikle kritisk 
reflekterende elever.

Et arbejde, som sker i et tredelt 
samarbejde mellem skole, elever 
og forældre med fokus på at:

  Skabe høje forventninger.

  Skabe muligheder for progression.

  Vise at læring er hårdt arbejde.

  Fokusere på alle elevers udvikling.

  Etablere god og forpligtende dialog.

Husk: Det bedste, du kan gøre for dit 
eget barns udvikling i skolen, er det,  
du kan gøre for klassens fællesskab. 
Det er med til at sikre de bedste 
betingelser for alle elevers læring, 
udvikling og trivsel.
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Databaseret undervisning 
og læringsledelse 
Databaseret læringsledelse skaber 
grundlag for undervisningsdifferen-
tiering, der understøtter elevers 
skolegang. Elevernes trivsel og fag-
lige udvikling i dansk og matematik 
følges halvårligt fra 0.-9. årgang af 
både årgangs- og fagteams til udvik-
lingsmøder med læringskonsulent og 
afdelingsleder.

Resultatet fra samtalerne anvendes 
af lærerne i tilrettelæggelsen af under-
visningen for eleverne, for at skabe 
grobund for en progressiv faglig 
udvikling. 

Vi har som den eneste skole i landet 
en fuldtidsansat danskfaglig lærings-
konsulent. Vores læringskonsulent 
har ansvar for at sikre, at lærerne har 
mulighed for at omsætte den nyeste 
viden på området til faglig og pæda- 
gogisk praksis.

Undervisning i 
overbygningen
Eleverne oplever i skoleårets løb undervisningsformer, der veksler mellem 
projekt-, klasse- og holdundervisning. Her er det relevant, at der indgår ele-
menter af tværfaglighed, ligesom undervisning i læringsstrategier organiseres 
på tværs af fagene.

Fælles for undervisningen er, at:
  læringen er baseret på en høj grad  
af tværfaglige forløb.

  integrere IT i skolens aktiviteter. 

  udvikle nye digitale lærings-  
og samarbejdsformer.

  skabe plads til vores forskellighed  
til gavn for skolens forpligtende  
fællesskab.

  inddrage samspillet mellem vores 
nære og fjerne omverden.

  skabe mulighed for at arbejde i  
balancen mellem viden, kreativitet  
og innovation.

 

 

Skoledagen
Skoledagen er bygget op omkring et fast ugeskema, der skaber en genkendelig 
hverdag for eleverne. Mødetiderne er:

Mødetider Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
7.-9. klasse 08.00-14.30 08.00-15.15 08.00-13.35 08.00-15.15 08.00-15.15

Vi forventer, at eleverne møder kl. 7.50, så de er klar til undervisning kl. 8.00. 

Som skole har vi prioriteret flere lektioner i dansk, matematik og engelsk for 
at give lærerne større råderum i udviklingen af spændende undervisning. 
Den ekstra lektion i dansk konverteres til tyskkundskaber. Det skaber rum for 
vores skolerejse til Berlin i 9. klasse, hvor eleverne lærer at anvende deres tysk.
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Nye fag i overbygningen
Nye fag i overbygningen: 
  Humaniske fag: Samfundsfag.
  Naturfag: Biologi, Fysik/Kemi  
og Geografi.

  Linjefag: Global, Idræt og Science.
  Valgfag: Håndværk og design. 

Humaniske fag: Samfundsfag
Formålet med samfundsfag er, at  
eleverne skal opnå viden og færdig- 
heder, så de reflekteret kan tage stil-
ling til samfundet og dets udvikling. 

Eleverne skal opnå kompetencer til 
aktiv deltagelse i et demokratisk 
samfund.

 

Samfundsfagets formål ligger tæt op  
af vores vision som skole. Vi ser det 
som en af vores fornemmeste opgaver 
ikke blot at undervise i samfundsfag, 
så eleverne lever op til målene, men  
at de går ud af skolen som reflekte-
rende unge mennesker. 

Naturfagene:
Biologi, Fysik/Kemi og geografi
Formålet med naturfagene er, at 
eleverne arbejder med en problem-
løsende og eksperimenterende tilgang 
til undervisningen, hvor designproces-
ser, innovation, programmering og 
entreprenørskab er kerneelementer.

Vores naturfagshus rummer moderne 
teknologi og udstyr i naturfagslokalerne 
samt i Learning-Tech-Lab. Udviklingen 
af naturfagsundervisningen på vores 
sciencelinje har givet os viden og 
erfaringer i netop at inddrage moder-
ne teknologi og udstyr i naturfags-
undervisningen. 

Vores overordnede mål og ambitio-
ner med undervisningen i naturfag 
er, at udvikle alle elevers talenter i et 
samspil mellem forskning, praksis og 
uddannelse, der orienterer sig mod 
fremtidens kompetenceudvikling.

Valgfag: Håndværk og design
Formålet med valgfaget Håndværk 
og design er, at eleverne skal beher-
ske håndværks- og designprocesser,
med henblik på at fremstille og vurdere 
produkter med æstetisk, funktionel og 
kommunikativ værdi.

Antvorskov Skole samarbejder med 
ZBC i Slagelse, der står for afvikling  
af undervisningen for vores 7. og 8. 
årgang. Undervisningen er skemalagt 
til fire ugentlige lektioner i formiddags- 
og eftermiddagsmoduler.
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Linje – Global 
Interesserer du dig for alt, hvad der 
sker lokalt i Slagelse, i Danmark og 
ude i verden? Snakker du med venner 
og familie om, hvad du ser i nyheder 
og på sociale medier? Så skal du væl-
ge Globallinjen på Antvorskov Skole.

Du vil blive undervist i at tænke kritisk 
og handle på globale udfordringer, hvor 
løsninger på nogle af samfundets ud- 
fordringer skal undersøges og udtænkes. 

På Globallinjen undervises der pri-
mært på engelsk, hvilket skal udvikle 
dine kompetencer og færdigheder til 
at kommunikere på engelsk – uanset, 
hvilket niveau du starter på. 

Efter tre år på Globallinjen er du 
helt sikkert blevet ekspert i FN’s 17       
Verdensmål, og du kommer til at arbej-
de med aktuelle nyheder som f.eks. 
Black Lives Matter bevægelsen og fake 
news.

Vi samarbejder med andre skoler, virk-
somheder og organisationer i Slagelse 
Kommune. Spændende og udfor-
drende projekter venter på dig, blandt 
andet “Projekt Ungdomsværn”, hvor du 
skal være med til at udarbejde en kam-
pagne for Børnehjælpsdagen.

Vil du vil være klogere på vores sam-
fund og få redskaberne til selv at blive 
en aktiv verdensborger, så er global-
linjen på Antvorskov Skole helt sikkert 
noget for dig.

Her får du højt kvalificeret undervisning 
om de store spørgsmål i samfundet; 
både lokalt, nationalt og internationalt.

Se globalfilmen

https://youtu.be/6L6-vTtecRI
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Linje – Idræt  
Holder du af at dyrke idræt, være 
fysisk aktiv og få sved på panden? 
Interesserer du dig for, hvordan man 
bruger og bevæger kroppen i forskel-
lige idrætsgrene? Ønsker du at blive 
klogere på idræt i et socialt og fagligt 
fællesskab, hvor vi udvikler os som 
mennesker sammen? Så skal du væl-
ge idrætslinjen på Antvorskov Skole.

På idrætslinjen skal du være aktiv, og  
du vil blive undervist i teoretisk idræt. 

Boldspil, atletik, dans og bevægelse 
skal udøves på idrætslinjen, samt  
nye sportsgrene som diskgolf skal  
afprøves. Outdoor-idræt, hvor naturen 
bringes ind i undervisningen i form af 
friluftsture og løbe adventurerace, vil 
ligeledes være en del af undervisningen.

I løbet af dine tre år på idrætslinjen 
bliver du uddannet juniorinstruktør  
fra Danmarks Idræts Forbund og 
Dansk Skoleidræt. Du får uddannel-
sesbeviset “Hovedet, kroppen og  
klubben” fra DBU. Det kan du bruge, 
hvis du skal søge job som træner i  
en idrætsforening.

Idrætslinjen er for dig, der vil være 
aktiv, social, samarbejde, møde nye 
mennesker og sætte ting i gang. 

Du kommer til at lære at være på.  
Du og dine linjefagskammerater får 
ansvaret for planlægning og afvikling 
af idrætsaktiviteter for skolens yngre 
elever. Vi underviser dig i at blive 
god til at instruere samt fremlægge 
foran andre.

Hvis du vil have tre aktive og sociale 
år med masser af fysiske udfordringer,  
så er idrætslinjen på Antvorskov Skole 
helt sikkert noget for dig.

https://youtu.be/6Dh5CR9fN0w
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Linje – Science  
Er du vild med at nørde med den  
nyeste teknologi, så skal du vælge 
Science linjen på Antvorskov Skole.  
På sciencelinjen er vi nysgerrige,  
nytænkende og nørder sammen.  
Der arbejdes innovativt og eksperi-
menterende, hvor vi søger efter 
løsninger på virkelige udfordringer.

På sciencelinjen arbejder vi med  
emner som bæredygtighed, design, 
innovation og programmering. Du vil 
opnå indsigt i, at naturfagene ikke 
kun handler om, hvordan planeter be-
væger sig i universet, men i langt hø-
jere grad hvordan naturfagene er med 
til at finde løsning på de problemer, 
samfundet står overfor.

De naturfaglige kompetencer er af-
gørende og efterspurgte i vores sam-
fund i dag. På sciencelinjen bliver du 
gennem teori og praksis i forhold til 
klædt på til at løse problemer og give 
fremtidens teknologiske svar.

Vi deltager i konkurrencen “Unge For-
skere” med en lang række af innova-
tive naturvidenskabelige projekter. 

Naturfagene anvendes på science-
linjen til besvarelse af spørgsmål om, 
hvordan man bygger huse på månen, 
hvordan man programmerer en robot 
og hvordan man kan sikre mad og rent 
drikkevand til alle i fremtiden.

I løbet af dine tre år på Science linjen 
kommer du til at designe, programme-
re og arbejde projektorienteret sam-
men med dine klassekammerater. 

Hvis du vil eksperimentere og udforske 
samspillet mellem mennesker, natur, 
miljø og teknologi, så skal du vælge 
Science linjen på Antvorskov Skole.

Vi har hænderne i teknologien, og vi 
elsker at nørde.

Se sciencefilmen

https://youtu.be/WqTdcuICFuI


Teknologiforståelse
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Nutidens læring er i høj grad forudsat 
elevernes teknologiske kompetence, 
og der er centralt for os at skabe 
teknologiforståelse for alle elever.

Vi arbejder målrettet med teknologi-
forståelse ved at skabe rammer for 
undervisning, hvor eleverne gøres for-
trolige med programmering, innovation 
og design. På skemaet er avanceret 
programmering af robotter og tekno-
logisk design. Eleverne skal herunder 
arbejde med udførsel af produkter ved 
hjælp af lasercutter og 3D-printere.

De seneste år har vi deltaget i ud-
vikling af faget teknologiforståelse. 

Fagets formål er, at forene det humanis-
tiske, kreative og datalogiske fagområ-
de, så vi kan danne vores elever til 
kritisk at undersøge og anvende 
digitale teknologier.

Alsidige læringsmiljøer
På Antvorskov Skole er der mange 
muligheder. Selvom vi er mere ens, end 
vi er forskellige, så nyder vi alle godt af 
at kunne være deltagende i mere end 
det fællesskab klassen tilbyder.
Vi dyrker det netværk, vi har oparbej-
det som skole. Det betyder, at vi gør 
god brug af vores nære samfund enten 
med ture ud af huset eller ved at invite-
re fagpersoner, virksomheder m.m. ind 
i vores undervisning. Forskellige sider 
og vinkler af fagene bliver hermed 
belyst for vores elever. 
Skolegangen kan indimellem være en 
udfordring for de fleste, og oftest tyder 
det på, at noget er svært at lære. Hvad 
end det er fagligt, eller måden hvorpå 
man interagerer med de andre. Det 
hjælper vi med på mindre hold.

Indimellem er det modsatte tilfældet. 
Vi har også elever, der er privilegerede 
i forhold til læring eller højt begavede. 
De elever har vi et særligt fokus på de 
kommende år, så de også har mulig-
hed for at få tilgodeset deres behov for 
supplerende læringsfællesskaber.
Vi tager trivsel og inklusion alvorligt og 
ønsker at skabe motiverede lærings-
miljøer som fundament for solide og 
trygge læringsfællesskaber for alle  
elever. Høj faglighed går hånd i hånd 
med god trivsel.
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Vores fællesskab
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De gode relationer er omdrejnings-
punktet for at trives i fællesskabet. 
Vi lægger vægt på den enkeltes 
deltagelse i og ansvar for fællesskabet. 

Vi tror på, at de små fællesskaber, 
inkluderet i det store fællesskab, er, 
hvor ambitionen om faglig og social 
trivsel bliver virkelig.

Stilles spørgsmålet “Hvorfor man skal 
vælge Antvorskov Skole?” til vores 
elever på 9. årgang, vil de svare; 
“Der er mange muligheder for venner, 
fordi skolen er så stor, at man altid 
kan finde nogen, der kan lide de 
samme ting som en selv.”

Vi ved, at jo bedre eleverne trives, 
des bedre er deres mulighed for 
læring. Både forældre og skolen har 
et fælles ansvar for, at alle klassens 
elever trives og udvikles gennem hele 
skolegangen.

Traditioner
På Antvorskov Skole værner vi om årstidens og egne traditioner. Vi mener, at de 
er medvirkende til at styrke fællesskabet, som vi alle er en del af. Samtidig skaber 
de rammen om vores hverdagsværdier i forhold til det at være fælles. Ikke mindst 
synes vi, at vores traditioner er hyggelige og givende for skolens elever. 

Vi forventer, at alle elever deltager i skolens sociale liv og traditioner og 
opfordrer derfor jer forældre til at bakke op omkring disse ved at prioritere 
barnets deltagelse – også til de arrangementer som kræver forældredeltagelse.

Vores traditioner fordeler sig jævnt over skoleåret, hvor der er følgende:

For alle årgange:

  Trivselsdag.

  Motionsdag.

  Sidste skoledag.

For enkelte årgange:

  Madlejrskole for 7. årgang.

  Projekt Edison for 7. årgang.

  Unge Filmmagere for 8. årgang.

  Unge Forskere for 8. årgangs  
naturfagsklasser og valghold.

  Skolevalg 8.-9. årgang.

  Berlintur for 9. årgang.

  Gallafest for 9. årgang.

  Religiøst topmøde 9. årgang.

  Sidste skoledag for 9. årgang.
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Café Kundskab
Antvorskov skole har en velfunge- 
rende café, som vi er meget stolte af. 
Den hedder Café Kundskab.

I caféen har vi ansat en kok og en 
køkkenassistent, som hver dag laver 
mad til de elever, der ønsker at købe. 
Maden fremstilles med sundhed for 
øje – alt brød er fuldkorn og hvor det 
prismæssigt er muligt, vælges økologi-
ske varer til fremstilling af maden.

Sukker undgås så vidt muligt, men der 
er plads til forkælelse ind imellem.

Vi har ingen principper om, at maden 
skal være halalslagtet – dog er der altid 
et tilbud til de elever, som ikke spiser 
svinekød eller ikke-halalslagtet kød. 

Vores Café har fået anerkendelse fra 
Fødevarestyrelsen, og deres konsulent 
roser os for netop at have et godt og 
varieret udbud af varer.

I spisefrikvarteret hjælper nogle af 
vores 7. – 9. årgangs elever hver dag 
med at sælge mad til 5.-9. årgang.

Café Kundskab har hyggelige tradi-
tioner, hvor de blandt andet står for et 
stort morgenbord til vores 9. årgangs 
elever på deres sidste skoledag.  
Til jul har de lavet risengrød, og der er 
blevet bagt pebernødder og lavet havre-
grynskugler sammen med eleverne.

Betalingskort 
Det er kun muligt at betale med 
betalingskort i Caféen. Betalingskortet 
udleveres i kantinen. Når I har fået 
betalingskortet, skal I ind og registrere, 
at det er jeres og sætte penge ind. 
For at begrænse køb på betalings-
kortet, kan der sættes et max beløb 
ind pr. dag.
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Uddannelsesparathed
På Antvorskov Skole ser vi uddannelsesparathed som en proces. Uddannelses- 
vejleder, lærere, forældre og elever indgår i et fælles forpligtende samarbejde. 
Med henblik på at eleven skal blive uddannelsesparat arbejder vi med at udvikle 
elevens sociale, faglige og personlige kompetencer.

I overbygningen findes en række vejledningsaktiviteter, der skal være med 
til at guide eleverne til at blive mere afklaret i forhold til uddannelsesvalg.

Se vores hjemmeside: 
https://antvorskovskole.slagelse.dk/undervisning/overbygning/uddannelsesparathed

Kriterier for vurdering af uddannelsesparathed

Faglige forudsætninger: 
  Hvis man ved første standpunkts-
karakter i 8. klasse har et karakter-
gennemsnit på 4.0, opfylder man de 
faglige forudsætninger for at være 
uddannelsesparat.

Personlige forudsætninger:
  Motivation for uddannelse og lyst  
til læring.

  Selvstændighed.
  Ansvarlighed.
  Mødestabilitet.
  Valgparathed i forhold til det forestå-
ende valg af ungdomsuddannelse.

 

Sociale forudsætninger:
 Samarbejdsevne, herunder at kunne  
løse opgaver sammen med andre, 
overholde fælles aftaler og bidrage 
positivt til fællesskabet.

  Respekt, herunder at udvise  
forståelse for andre mennesker.

  Tolerance, herunder at kunne  
samarbejde med mennesker,  
der er forskellige fra en selv.

Praksisfaglige forudsætninger:
  Praktiske færdigheder og kreativitet.
  Evner at omsætte teori til praksis  
og kan forstå sammenhæng mellem 
del og helhed.

 Har kendskab til, hvad der foregår   
på en arbejdsplads.

  Har værkstedsfærdigheder.

https://antvorskovskole.slagelse.dk/undervisning/overbygning/uddannelsesparathed


Vigtige datoer

MEDIO NOVEMBER
 Afholdes informationsmøde med 

præsentation af Antvorskov Skole. 
Arrangement annonceres 
på skolens hjemmeside.

 Besøger skolens ledelse 
skoledistriktets 6. klasser.

NOVEMBER – JANUAR 
 Inden juleferien er der 

deadline for ansøgning af 
linjer. Forældre til elever 

med særlige behov 
vedlægger deres 

kommentarer.

FEBRUAR – MARTS 
 Medio februar kommer 

en indkaldelse til 
idrætsscreening. 
 Ultimo februar  

afholdes screening.

APRIL – JUNI 
 Medio april udsendes 

invitation til ”Velkommen 
til overbygningen” 

via skolens hjemmeside.
 Primo juni afholdes

 arrangementet.

FØRSTE HALVÅR 
I 7. KLASSE 

 Afholdes en faglig og 
social “ryste sammen” uge 

ved Arla’s madlejrskole 
i Helnæs eller 

Højer.
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Yderligere
information 
Ønskes yderligere information 
om skolestart i overbygningen på 
Antvorskov Skole, samt information 
om skole og undervisning, henvises 
til skolens hjemmesider: 
antvorskovskole.slagelse.dk og 
learningtechlab.dk.

Ved behov for personligt kontakt, 
henvises til skolens kontor på 
tlf. 58 57 22 00.

Ved bekymring eller særlige forhold 
der skal arbejdes med ved skoleskift 
eller i overgangen fra mellemtrin til 
overbygning, er der mulighed for 
et møde med afdelingslederen.

https://antvorskovskole.slagelse.dk
http://learningtechlab.dk


Historien
om
vores 
logo
Logoet for Antvorskov Skole er et æble med en silhuet af et træ.

Æblet har symbolværdi i mange kulturer på tværs af landegrænser 
og tid. Vi kender æblet fra “Kundskabens træ”, og forbinder det med 
skolens faglighed.

Bidemærket i æblet er en silhuet af et lindetræ.

Lindetræet har fra skolens begyndelse været fælles samlingspunkt. 
Over tid er det blevet symbol for vores fællesskaber.

I folketroen beskyttede lindetræet mod lyn. Som skole har vi  
særligt fokus på at bygge bro mellem hverdagsforståelse og 
naturvidenskabelig viden. 

Antvorskov Skole danner og uddanner elever til fremtiden. 

Vi arbejder målrettet med teknologiforståelse, som en vigtig del af 
både naturvidenskabelige og humanistiske kompetenceområder. 

På den måde binder logoet fortid, nutid og fremtid sammen.

Vil du være med, så “tag en bid af æblet” og bliv en del 
af Antvorskov Skole.

Antvorskov Skole
Sejerøvej 1, 4200 Slagelse

Tlf.: 58 57 22 00
E-mail: antvorskovskole@slagelse.dk

antvorskovskole.slagelse.dk

https://antvorskovskole.slagelse.dk
mailto:antvorskovskole@slagelse.dk
https://www.facebook.com/AntvorskovSkoleOfficiel
https://www.instagram.com/antvorskov_laeser
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