
HVOR MANGE PLADSER ER DER? Der er 28 pladser, og alle 
elever fra Svendborg Kommunes 6. klasse kan søge. Vi afholder  
en samtale med alle ansøgere.

FÅR JEG EN ALMINDELIG AFGANGSEKSAMEN? Alle elever 
på outdoorlinjen afslutter – som alle andre elever – med folke-
skolens afgangseksamen.

KOMMER JEG PÅ TUR? Der vil være dagsture, overnatnings-
ture, lejrskoler og studierejser i løbet af 7. – 8. – 9. klasse. Skolen 
råder over egen bus, og det giver et væld af muligheder.  
Du vil få mere at vide, når skoleåret starter.

HVORDAN KOMMER JEG IND PÅ OUTDOORLINJEN? Der er 
et ansøgningsskema på Stokkebækskolens hjemmeside, som du 
skal udfylde og sende elektronisk senest d. 10. februar 2023. 

KAN JEG KOMME MED BUS TIL SKOLE? Ja, alle vores elever 
kommer med bus i skole. Elever, der bor over 7 km fra skolen, får 
gratis buskort. Mere info om transport på informationsmødet.

VIL DU VIDE MERE, INDEN DU BESLUTTER DIG?  
Hvis du vil vide mere om Outdoorlinjen, kan du besøge outdo-

orlinjens hjemmeside ved at scanne QR-koden, 
her finder du video, info og ansøgningsskema. 
Du kan også kontakte skoleleder Astrid Birkbak 
på mobil 51 26 97 36.

 Storkehavevej 9, 5884 Gudme 
 62 23 48 00 ml. kl. 8 – 14 
 astrid.birkbak@svendborg.dk 
 outdoorlinjen.dk 

Outdoorlinjen på Stokkebækskolen  
er til dig, der motiveres af et aktivt liv i naturen, 

der brænder for fællesskab og samarbejde  
og gerne vil arbejde med undervisning, der  

relaterer sig til natur, klima og miljø
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22 OUTDOORLINJEN  
– skoletilbud til dig, der 
starter 7. klasse i 2023 

SPØRG OM OUTDOORLINJENSKAL DU VÆRE MED I 2023?

KOM TIL INFOMØDE 11/1 2023 kl. 17



HVAD FÅR JEG MED MIG  
PÅ OUTDOORLINJEN?

 ■ Naturen som klasseværelse

 ■ Aktivitet, fordybelse og adventure 

 ■ Samarbejde og fællesskab

 ■ Personlige udfordringer i et sikkert miljø

 ■ Brug af alle sanser i undervisningen  

 ■ Ture i Danmark

 ■ Lejrskoler i Norden og Europa

 ■ Førstehjælpsbevis

 ■  Samarbejde med naturskoler, 
ungdomsuddannelser og efterskoler

 ■  Praksisfaglighed og virkelighedsnær  
undervisning, hvor vi veksler mellem  
at arbejde ude og inde

Fællesskab  
og oplevelser

Naturens  
ambassadører
Som elev på Outdoorlinjen dannes og  
uddannes du til at være ambassadør for  
natur, klima og bæredygtighed. 

Du får indsigt i at kunne spille en aktiv  
rolle som deltager i, som ansvarstager for  
og som medskaber af den grønne  
udvikling på Sydfyn.

Overnatningsture, FN´s verdensmål, bueskydning,  

Adventure Race, vild mad, vand alle vegne, træklat-

ring, kanotur, kloge ugler, naturen som klasselokale  

– det er blot noget af indholdet på Outdoorlinjen

Gå på opdagelse

Tag ansvar

Fællesskab

Sæt spor

På Outdoorlinjen er der fokus på fællesskab 
og oplevelser, sundhed og bæredygtighed  
og med fællesskabet i ryggen udfordres  
du personligt og fagligt gennem frilufts- 
aktiviteter på land og til vands.

Du får en varieret skoledag med undervisning, 
der veksler mellem at foregå i naturen, hos 
vores samarbejdspartnere på efterskole, på 
ungdomsuddannelse og i skolen.

ER OUTDOORLINJEN  
NOGET FOR MIG?
Kan du genkende dig selv i udsagnene, så  
er outdoorlinjen sikkert noget for dig:

 ■ Du elsker at være ude

 ■  Du ønsker en aktiv og varieret  
skolehverdag

 ■ Du er vild med socialt samvær

 ■ Du har lyst til at tage på ture og lejrskoler 

 ■  Du kan lide at gå på opdagelse og være 
undersøgende i naturen  

 ■  Du interesserer dig for emner som natur, 
sundhed og bæredygtighed

 ■  Med fællesskabet i ryggen har du mod på 
at blive udfordret personligt og fagligt


