
 

 

 

23. august 2017 

7i Cambridge i skoleåret 2018-19 – Informationsmøde den 31. oktober 2017 
Siden august 2015 har vi startet en ny linje op på Skt. Josefs Skole. Linjen hedder 7i Cambridge og 
er en dansk 7. klasse, som ved siden af det danske skolesystem kører 2 Cambridge (IGCSE) 
programmer ”Business studies” og ”Enterprise”. Begge Cambridge programmer er 2-årige forløb, 
som afsluttes med en international IGCSE eksamen. I august 2018 starter vi igen en ny 7.i op. 
 
7i Cambridge starter op med et forberedelsesforløb i 7. klasse, der således styrker deres engelsk 
kompetencer frem mod den egentlige start på de 2 Cambridge programmer i 8. og 9. klasse. 
Timefordelingsplanen for IGCSE programmerne og Engelsk FP9: 
 

Årgang 7i      2018-19 8i      2019-20 9i      2020-21 

Engelsk FP9 4 (5) 3 3 

Business Studies IGCSE 0 3 3 

Enterprise IGCSE 0 3 3 

IGCSE preparation 2 - - 

    

Sprogskole 7 dage (Manchester) 7 dage (Edinburgh)  

 
7i Cambridge kan søges af alle elever i vores egne kommende 7a, 7b, 7c samt elever på venteliste 
til 7. årgang 2018-19 og bliver altså en klasse, der er sammensat af elever fra eksisterende 
klasser og udefra kommende elever. 
 
Som det fremgår af timefordelingsplanen bliver der flere timer for de elever, der skal gå i 7i. 
Derfor reducerer vi fra 8. klasse dansk og matematik med en lektion om ugen. På trods af dette 
vil de stadig have flere lektioner og et deraf følgende større arbejdspres. Det er derfor rigtig 
vigtigt, at man som elev og forældre tænker sig godt om, og drøfter det indgående med sit barns 
lærere inden man søger om en optagelsessamtale til 7i.  

 



 

 

På informationsmødet den 31. oktober vil vi orientere om: 
 

• Optagelsessamtaler 

• Forudsætninger 

• Forventninger 

• Cambridge IGCSE systemet 

• Undervisningen og forberedelsen til både FP9 og IGCSE 

• Sprogskole ophold 

Skolepengebetalingen for 7i er forhøjet ift. almindelig 7. klasse. Vi forventer at den månedlige 
skolepengebetaling fra august 2018 udgør kr. 2.050,- for at gå i 7.i. I beløbet er indregnet betaling 
for sprogskole i både 7. og 8. klasse. 
  
Nedenfor ses en kort information om de 2 IGCSE programmers Syllabus (læseplan, pensum og 
formål). 

 
 
Med venlig hilsen 

 

Mads Frost Hansen 
Viceskoleleder  


