
  

Hvad får du ud af 
at gå på I-linjen? 
Eleverne på I-linjen siger: 

”Vi har et stærkere sammenhold, fordi 
vi er igennem så mange projekter og 
udveksling sammen” 

”Jeg er blevet bedre til at forstå og 
tale engelsk” 

”Jeg er blevet bedre til at fremlægge 
foran flere mennesker” 

”Det har været rart at møde folk på 
vores alder, der kommer fra en anden 
kultur” 

”Vi har været på mange udflugter, 
der har udvidet vores horisont” 

”Jeg er blevet styrket i at tro på mig 
selv, selv om det er svært i starten” 

 

 

 
 
 
 
 
Hvorfor skal du 
vælge I-linjen? 
Drømmer du om: 

• At styrke dine sprogkundskaber og 
finde modet til at bruge dem? 

• At blive god til at fremlægge for 
mange? 

• At blive mere modig og have 
selvtillid i mødet med andre 
mennesker? 

• At styrke din viden om verden 
omkring dig? 

• At opleve større sammenhæng 
mellem dine forskellige fag? 

Så er I-linjen på Parkskolen noget for dig. 
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Kontakt os 

Parkskolen 
Park Allé 2 
7600 Struer 
96848540 

parkskolen@struer.dk 
Besøg os på internettet: 

www.parkskolen-struer.aula.dk 

 

 

Velkommen til 
Parkskolen 
Parkskolen er en stor og rummelig byskole 
hvor faglighed og trivsel går hånd i hånd. 

Vi har mere end 10 års erfaring med at 
have fokus på sprog og internationalt 
perspektiv i udskolingen på en 
international linje, I-linjen. 

Vi har informationsmøde om 7. årgang på 
Parkskolen  

mandag den 24. februar 2020 kl. 18.30 

 

Hvad er særligt ved 
I-linjen? 
I-linjen er en klasse du går i fra 7. til 9. 
årgang for dig, der interesserer dig 
for sprog og verden omkring os. 

Hvis du vælger at gå på I-linjen vil det 
internationale, engelsk og tysk indgå i 
andre af skolens fag, så som biologi, 
geografi, historie, kristendomskundskab 
og samfundsfag. 

Vi planlægger en masse aktiviteter i 
løbet af 7. til 9. klasse, bl.a. 

• Udveksling med en klasse i et 
europæisk land 

• E-Twinning (Online samarbejde 
mellem elever, lærere og skoler i 
Europa) 

• CRAFT (Problemløsning ved hjælp 
af teknologi, innovation, 
samarbejde og kommunikation) 

• Projekter med FN´s Verdensmål 
• Arrangere FN-dag for hele skolen 

med fokus på verdens lande 
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