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Linje 9 - et skræddersyet forløb

Vil du gå på et hold, hvor fællesskab og faglighed går hånd
i hånd? Et hold hvor miljøet er trygt, hvor alle lærer hinanden godt at kende fra start, og hvor fokus er både fagligt,
personligt og socialt.
Har du lyst til at være med på et hold, hvor det vigtige er,
hvordan DU bedst lærer?
Har du brug for eksamen i dansk og matematik for at komme videre? Har du lyst til at øve engelsk? Og vil du ud over
disse fag gerne blive klogere på dig selv og lære, hvordan
du klarer dig rigtigt godt fremover?
Kan du sige ja til dette?
Så er Linje 9 noget for dig! Kontakt studievejleder Lise
Eriksen (se bagsiden af folderen) og bliv tilmeldt i dag.

Linje 9 - 9. klasse med mere

Hvad får jeg?
Linje 9 er basen for din faglige og personlige udvikling.

Med dansk, matematik og engelsk kan du komme nærmere
dine faglige mål på vej til erhvervsuddannelse, på vej til 10.
kl., på vej til HF eller på vej til noget helt fjerde. Du bestemmer selv, hvor du vil hen.
Med fagene Samarbejde og kommunikation samt introducerende undervisning, som indeholder livanskuelse og lidt it,
arbejder vi på Linje 9 med, hvordan du indgår i samarbejder med andre, og hvordan du forstår andre, som måske er
anderledes end dig selv. Det er vigtige ting at kunne, når vi
skal begå os i uddannelse, i job og i livet i det hele taget.

Linje 9 har tilknyttet en studievejleder. Vejlederen kan

sammen med lærerne hjælpe dig, hvis du støder på problemer undervejs, der gør det svært for dig at gennemføre din
uddannelse. Det er hjælp at hente hele skoleåret.

Linje 9 - 9. klasse med mere

FAKTA om Linje 9
Linje 9 starter midt i august og slutter med eksamen som-

meren efter. Der er undervisning hver dag - i alt 24 timer om
ugen.

Fag i pakken
•
•
•
•

Dansk og matematik, 9. kl. Afsluttes med eksamen.
Samarbejde og kommunikation. Afsluttes med eksamen.
Engelsk på basisniveau. Ingen eksamen.
Introducerende undervisning som indeholder livsanskuelse.
Ingen eksamen.

Økonomi

Du kan søge SU. Deltagergebyr for alle fag er i alt 1.560 kr.
Du kan søge tilskud til dækning af deltagerbetaling og få op
til 1326 kr. af din betaling igen. Tilbagebetalingen fordeles
over hele skoleåret og udbetales hver måned sammen med
din SU. Studievejlederen kan hjælpe dig med at søge.
Din studievejleder er Lise Grønnehøj Eriksen. Hun kan kontaktes på tlf. 4511 4250 eller mobil 2076 9013. Du kan også
sende en mail til Lise på ler@vucv.dk
Vi glæder os til at møde dig på Linje 9!
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