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På Virum Gymna-
sium vil du hurtigt 
stifte bekendtskab 

med nogle af de værdier som gennemsyrer 
hverdagen på VG. Det er vigtigt at alle føler 
sig respekteret og kan få det bedste udbytte. 
Det betyder at vi lægger vægt på den enkelte 
elevs læring, tilbyder stor fl eksibilitet i forhold 
til det brede fagudbud og understøtter høj fag-
lighed samt har fokus på det sociale miljø. 
I skoleåret 2016-2017 har vi 13 1g-klasser, 13 
2g-klasser og 12 3g-klasser. VG er altså en 
stor skole, som giver mange muligheder i for-
hold til valg af fag, aktiviteter og tilbud efter 
skoletid, men også med plads og hensyn til 
den enkeltes udfoldelsesmuligheder. 

Du kommer til en skole hvor vi på alle måder 
forsøger at give de bedste rammer for dit ud-
dannelsesforløb. Det gælder også de fysiske 
rammer. I undervisningen vil du møde dygtige 
og engagerede lærere med fokus på høj fag-
lighed. De arbejder sammen på tværs af og i 
fagene, deler ud af deres store viden og enga-
gement, og du skal ind imellem stå på tå for at 
få det fulde udbytte. Det synes vi er vigtigt, at 
alle elever får mulighed for. Det udvikler såvel 
personlighed, som faglige kompetencer. In-
ternt i huset eller eksternt.

Vi forventer af alle vores elever, at de er vel-
forberedte til og aktivt deltagende i undervis-
ningen, afl everer alle skriftlige opgaver retti-

digt og er med til at gøre VG til et attraktivt og 
dejligt sted at være. Du skal med andre ord 
tage ansvar for din uddannelse – og for de 
andre elever. Så skal vi nok tage ansvar for 
rammerne for dit forløb på VG. Det sidste un-
derstøtter vi med vores skemastruktur. Under-
visningen er fra kl. 8.00-15.00., men hermed 
er skoledagen ikke slut. Fra kl. 15-16 vil der 
være obligatoriske elementer, du skal deltage 
i (fx øvelsesmoduler i de naturvidenskabelige 
fag, arbejde med skriftligt arbejde eller lignen-
de) eller du kan deltage i lektiecaféen, talent-
programmet eller nogle af de mange andre 
muligheder VG kan tilbyde. Du kan således 
vælge at beskæftige dig med fx masterclass i 
engelsk eller samfundsfag, i forfatterværksted 
og meget mere, samt deltage i studiekredse 
eller workshops, sportscafé, årets musical el-
ler i en læsekreds.

Når du tager en studentereksamen på VG, 
vil du udvikle dig fagligt, personligt og socialt. 
Jeg tør godt sige, at det bliver tre uforglem-
melige år.
Virum Gymnasium giver dig mulighed for at 
udvikle dig, uanset om du dyrker eliteidræt, 
er Team Danmark-elev eller motionist, du kan 
blive udfordret på dine kreative og innovative 
sider, du vil opleve internationale forbindelser 
og besøg udefra, naturvidenskab når det er 
bedst, sværest og sjovest – og i alle sammen-
hænge en høj faglighed. Du skal med andre 
ord opleve at VG skaber Viden og Glæde.

Velkommen til Virum Gymnasium.

 Mette Kynemund
         Rektor

V e l k o m m e n             
t i l  V i r u m  G y m n a s i u m - V G



VG - Elevhåndbog 2016 - 2017 4

Elevrådet på Virum Gymnasium er elevernes 
talerør til ledelsen og resten af skolen. Vi er det 
største og mest velfungerende, strukturerede og 
effektive udvalg på VG.
Vores opgave er at varetage elevernes interesser 
og behandle de problemer, forslag samt ideer, 
der opstår i løbet af skoleåret. Vi kæmper for din 
og resten af skolens sag, og det vil vi altid gøre. 
Sammenlignet med folkeskolens elevråd, har 
elevrådet på Virum Gymnasium en langt højere 
medindfl ydelse på skolerelaterede såvel som 
socialrelaterede beslutninger. Dette skyldes bl.a. 
af, at vores samarbejde med ledelsen og lærerne 
er særdeles velfungerende. Elevrådet har også 
sit eget budget, som bruges til elevmæssige 
ideer og forslag. 
I forrige skoleår fi k vi eksempelvis orkestreret en 
landsdækkende begivenhed, hvori vi nedlagde 
undervisningen en hel skoledag. Dette var 
på grundlag af elevernes frustration over de 
kommende besparelser. Ydermere har vi også 
været  inde over ombygningen af den nye 
studiesal, udarbejdelsen af en ny skemastruktur og 
etableringen af vores velgørenhedsarrangement: 
Danmarks Indsamling.
I starten af skoleåret kommer vi ud til alle de nye 
klasser, og får valgt en repræsentant fra hver 
klasse igennem demokratisk afstemning. Som 
medlem af elevrådet får du indsigt i skolens 
struktur og indfl ydelse på alle beslutningerne, 

der tages på elevernes vegne. Elevrådets 
fællesskab er ikke kun fagligt baseret, men også 
socialt. Eksempelvis har vi vores årlige attraktive 
hyttetur, fi nansieret af skolen, som sørger for, 
at konsolidere vores fællesskab og skabe nye 
venskaber på tværs af klasserne. Elevrådet 
har sammenfattende en stor indfl ydelse på 
skolemæssige aktiviteter og vores stemme har 
en reel indfl ydelse på skolens beslutninger. Så 
hvis du har engagementet, så stil op. Det er sjovt, 
og du bliver en del af et større fælleskab! 
Vi glæder os til at møde dig, og vi er sikre på, at 
du  får en fantastisk tid på VG!

Lars Kjær og Maria Mulvad Mikkelsen
Hhv. elevrådsformand og næstformand

ELEVRÅDET byder alle 1g´ere velkommen til Virum Gymnasium  

???????

Skolens største og bedste udvalg

Elevernes talerør

38 repræsentanter

Månedligt fællesmøde

Eget budget

Årlig attraktiv hyttetur 
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ADRESSEÆNDRING
Husk at give skolens kontor besked, hvis du 
skifter adresse og/eller kontaktinformationer.

ALKOHOL
Alkoholiske drikke eller rusmidler må hverken 
medbringes eller nydes på skolen i skoletiden. 
Se i øvrigt skolens Studie- og ordensregler på 
hjemmesiden.

BEFORDRINGSGODTGØRELSE/
UNGDOMSKORT
Ungdomskort giver rabat på kollektiv trafi k til 
16-19 årige elever på ungdomsuddannelser og 
søges via nettet.
Læs mere på ungdomskort.dk

BOGDEPOT - STUDIECENTER
Bogdepotet ligger i underetagen ved siden af 

kantine 2. Ved skolestart får 
du udleveret lærebøger, som 
er skolens ejendom og som 
du derfor skal erstatte hvis de 
bliver væk. Når du afl everer 
dine bøger skal det også ske i 
bogdepotet. Her kan du også 
få nyt studiekort hvis du mister 

det du har fået udleveret - det koster 50,- kr.  
VG har fået en ny lækker studiesal. Den ligger 
centralt tæt på hovedindgangen til skolen. Stu-
diecenteret er stedet du kan få hjælp til informa-
tionssøgning i forbindelse med dine skriftlige op-
gaver. Uddannelsesbibliotekar, Anna Zickert, er 
at fi nde i studiecenteret, på skolens kontor eller 
i bogdepotet. Studiecenteret er også stedet hvor 
eleverne kan arbejde og fi nde ro til fordybelse. 
Desuden fi nder vejledning i forbindelse med de 
skriftlige opgaver også sted i studiecenteret.

BRAND OG EVAKUERING
I tilfælde af brandalarm skal alle klasser/hold 
sammen med sin lærer hurtigst muligt gå sam-
let til sportspladsen, hvor man tager opstilling 
klasse- og holdvis sammen med læreren eller 
evt. den kommende lektions lærer.
Det anbefales at sætte sig ind i skolens brandin-
struks.

DIGITAL DANNELSE OG ADFÆRD
På VG forventer vi, at du bruger din sunde 
fornuft på nettet. Det gælder både i forhold til de 
sociale medier og i forhold til din øvrige færden 
på nettet. Spørg fx din ven/veninde før du post-
er et billede af dem på nettet og husk på at din 
færden på nettet kan følges og bliver liggende 
på nettet i fremtiden.
Derudover er der en række 
opmærksomhedspunkter i forhold til brugen 
af informationer på nettet. Derfor vil du blive 
undervist i hvordan du kan anvende data på 
en korrekt måde. Du skal være opmærksom 
på at misbrug af disse informationer eller snyd 
kan få alvorlige konsekvenser. Læs mere om 
dette på skolens hjemmeside under Studie- og 
ordensregler. 

DUESLAG
Til afl evering af opgaver. Er ved siden af lær-
erværelset.

EKSAMEN
En studentereksamen består af 8 prøver og et 
studieretningsprojekt. Der afholdes altid prøve 
i almen studieforberedelse. Undervisningsmi-
nisteriet foretager udtræk for den enkelte elev. 
På eksamensbeviset optræder for hvert fag kun 
karakterer for det højeste niveau, eksaminanden 
har gennemført. I prøvekarakterkolonnen 
anføres kun karakterer opnået ved de afl agte 
prøver. Karakterer indgår med forskellig vægt 
i eksamensresultatet. Eksamensresultatet 
beregnes som det vægtede gennemsnit af de 
karakterer, der optræder på eksamensbeviset.  
Man har bestået sin eksamen når gennemsnittet 
er mindst 2,0.
Vær i øvrigt opmærksom på ”De ti bud” du vil få 
udleveret om eksamen.

EKSAMENSKLAGER 
Hvis du mener at enten forløbet af undervisnin-
gen eller eksamen, eller selve bedømmelsen 
er forkert, kan du klage. Får du medhold, får 
du enten tilbudt en ny prøve, eller karakteren 
ændres. Alle klagesager begynder med at du 
henvender dig til rektor. Enten personligt eller 
mail. Ikke på Lectio.

Elevhåndbogens ABC... praktiske oplysninger
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EKSKURSIONER
Ekskursioner er oftest knyttet til den aktuelle 
undervisning i et af dine fag. Det kan være 
museumsbesøg, teaterture, virksomhedsbesøg 
eller naturoplevelser. Ved ekskursioner er 
egenbetaling max 70 kr.

ELEVRÅD
Elevrådet består af én repræsentant fra hver 
af skolens klasser og har 2 formænd. Møderne 
holdes hovedsagelig i spisefrikvarteret. 
Møderne er åbne. Elevrådet tager aktivt del i 
skolens udvalg. Der afholdes stormøde i foråret, 
hvor elever til de forskellige udvalg vælges for 
det nye skoleår.

ELEVSKABE
For kun 100 kr. om året 
har du mulighed for at 
leje et elevskab til f.eks. 
bøger eller idrætstøj. 
Elevskabene er placeret 
på gangen ved Auditoriet. 
Skabene bliver tildelt efter ”først til mølle 
princippet” - og sælges i løbet af de første uger 
af skoleåret. 

EVALUERING
Dette ord betegner dels den løbende vurde-
ring af undervisningen, som elever og lærere i 
fællesskab foretager, dels den bedømmelse af 
elevens standpunkt, som lærerne foretager, og 
som skolen udleverer skriftligt nogle gange om 
året.

FERIEPLAN 2016 - 2017:
SKOLESTART 
onsdag d. 10. august: 1g: Kl. 9.00
torsdag d. 11. august: 2g, 3g og 4g: Kl. 8.00
EFTERÅRSFERIE 
uge 42: mand. d. 17. okt. til fredag d. 21. okt.
JULEFERIE 
torsdag d. 22.  dec. til mandag d. 2. januar 2017
VINTERFERIE 
mandag d. 13. februar til fredag d. 17. februar 

  

PÅSKEFERIE 
mandag d. 10. april til mandag d. 17. april
ST. BEDEDAG 
fredag d. 12. maj vil alting sikkert gå.
KR. HIMMELFART 
torsdag 25. maj 
PINSEFERIE 
mandag d. 5. juni
TRANSLOKATION 
fredag d. 23. juni
Alle dage inklusive.

FESTER
På Virum Gymnasium 
holder vi en del fester. 
Den største og mest 
festlige er nok skolens 
fødselsdag, som fejres i 
december. Alle er klædt i 
galla, og festen begynder 
med, at alle klasser spiser 
på skolen. Herudover kan 
bl.a. nævnes karneval og 
O-show, som er 3g´ernes 
afslutningsfest. 
Garderobe ved festerne er altid på eget ansvar.
Sørg for at læse: ”Adfærd, der strider mod VG´s 
normer for god festkultur” på hjemmesiden - så 
bliver festerne gode for alle :-)

FOTO
I løbet af et skoleår vil der blive lagt mange 
fotos ud på hjemmesiden, på Facebook eller 
hængt op på opslagstavlerne. Er der et foto, 
du fi nder stødende eller af anden grund ikke 
ønsker offentliggjort, skal du henvende dig til 
uddannelsesleder Pia Gars/PG, som får fotoet 
fjernet. Du kan meddele, såfremt du ikke ønsker 
at have dit foto offentligjort.

ABC...praktiske oplysninger
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FOTOÅRBOG
Den kan bestilles samtidig med 
bestilling af klassefotos. Her 
listes alle klasser med navn, 
adresser, mv. Forsiden findes 
ved en konkurrence blandt alle 
skolens elever. Præmien er 
bl.a. årsbalsbillet.

FORSIKRING
Skolen har ingen forsikringer, der dækker elev-
erne eller deres ejendele. Skolen er omfattet af 
den statslige selvforsikringsordning, og skolen 
må ifølge Børne- og undervisningsministeriets 
regler ikke tegne forsikringer, der dækker elev-
erne. Hvis en elev fx kommer til skade i skolen, 
bliver udsat for tyveri, skal transporteres syg 
hjem fra en studietur mv., er det derfor familiens 
egne forsikringer, der skal dække. Se mere på 
skolens hjemmeside.

FORÆLDRE
I forbindelse med skolestart i august afholdes 
det første møde for forældre til elever i 1g. Der 
er fællesspisning, der gives information om sko-
len og danses folkedans.
I oktober afholdes endnu et møde for 1. klas-
serne og deres forældre. Der vil ved den lej-
lighed blive orienteret om skolen og undervis-
ningen, og der vil blive mulighed for at tale med 
lærerne samt at bese skolen og dens faciliteter.
Forældre involveres ved evt. problemer, så 
længe eleven er under 18 år. Herefter skal 
eleven give sit samtykke til at forældrene invol-
veres.

ABC...praktiske oplysninger

VG arrangerer ind imellem debatarrangementer 
for forældre.

FREDAGSCAFE 
Tre fredage om året afholdes der fredagscafe, 
hvor man hygger sig med musik, spil og en god 
snak. 

FRAVÆR OG FRAVÆRSANGIVELSE
Hvis skolen skønner, at dit fravær er for højt, 
eller hvis du på anden måde tilsidesætter 
pligten om aktiv deltagelse i undervisningen, 
vil skolen kunne sanktionere dette. Vi tager 
din uddannelse alvorligt og det skal du også 
gøre. Derfor forventer vi at du deltager aktivt. 
Se skolens studie- og ordensregler på skolens 
hjemmeside, hvor den fulde tekst er angivet. 
Er man fraværende skal man altid angive år-
sag til fravær. Ved længerevarende fravær skal 
man altid kontakte ens gymnasievejleder.  Hvis 
du har været fraværende, dukker de afholdte 
lektioner op på ens Lectio-forside, og du skal 
angive årsagen. 
Hvis du har fravær uden at angive årsag, er det 
en overtrædelse af skolens ordensregler, og ved 
vurderingen af fravær vil lektioner uden angiv-
else af fraværsårsag blive vurderet som pjæk.

FRITAGELSE FOR IDRÆT
Reglerne for deltagelse/fritagelse for idrætsun-
dervisningen er i hovedtrækkene som beskrevet 
nedenfor.
1. Hvis du kun i begrænset omfang deltager 
fysisk aktivt, kan der opstå den situation, at lær-
erne ikke kan give dig en karakter. I det tilfælde 

Virum Gymnasiums FotoÅrbog 2015-2016

Fotoårbogen-omslag.indd   3 01/10/15   11.25
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vil der ikke være påført dit karakterblad en 
idrætskarakter. Der kræves lægelig dokumenta-
tion for dette.
2. Rektor kan helt eller delvis fritage en elev 
for at deltage i den fysiske aktivitet i idrætsun-
dervisningen i kortere eller længere tid. Ved 
hel fritagelse skal du til gengæld have et ekstra 
valgfag.

FRIVILLIGE AKTIVITETER  
OG INTERESSETILBUD 
Efter skoletid har vi mange af: der er alt fra 
idræt, forfatterværksted, masterclasses i sam-
fundsfag eller engelsk til studiekredse i filosofi 
eller andet. Hold øje med opslag og lyt på Route 
66.

FUGLEFLØJT
Nyhedsbrev til eleverne. Udkommer elektronisk 
efter behov.

GLEMTE SAGER
Glemte bøger afleveres i bogdepotet. Husk at 
det er lettere at finde ejeren, når der er navn i.  
Glemte værdisager afleveres på kontoret og kan 
fås ved henvendelse til sekretærerne. Tøj og 
tasker lægges i Glemmekassen. 

GODSKRIVNING
I særlige tilfælde kan man godskrives fra un-
dervisningen. Dette kan ske, hvis man er på 
ekskursion eller deltager i skoleaktiviteter på 
anden vis. Aktiviteten skal være godkendt af 
skolen.

ABC...praktiske oplysninger

GYMNASIEVEJLEDNING
Hver klasse har sin faste gymnasievejleder, men 
du kan frit henvende dig til enhver af os. 
Gymnasievejlederen skal støtte dig i, at du gen-
nemfører din uddannelse på bedst mulige måde. 
Vejledningen består af en kollektiv del, hvor du 
bliver undervist sammen med din klasse, bl.a. i 
studieteknik. Den individuelle del foregår som of-
test på dit initiativ i Vejledningscentret. 
I løbet af efteråret vil 1g-eleverne blive vejledt 
i valg af studieretning, og før eksamen tilbyder 
gymnasievejlederne et kursus i at håndtere ek-
samensangst. I løbet af skoleåret vil der desuden 
være mulighed for at tale om stresshåndtering i 
mindre grupper sammen med en vejleder.

INFORMATION
Alle centrale informationer finder du i Lectio, 
som skal konsulteres dagligt for eventuelle ske-
maændringer, lektier, aktiviteter mv. I forhallen, 
i kantinen og i Nordfløjen finder du skolens in-
foskærme, som jævnligt opdateres med vigtige 
informationer. 

KANTINE
Kantinen ligger i underetagen og er åben hele 
skoledagen, men køkkenet lukker ca. kl. 14:30. 
I kantinen kan du bl.a. købe brød, frugt, yoghurt, 
salater, sandwiches, dagens varme ret, kage, te 
og kaffe.Der lægges vægt på sunde og økologi-
ske retter.
Oprydning i kantinen går på omgang mellem 
klasserne - hjælp dem ved at rydde op efter dig 
selv.



VG - Elevhåndbog 2016 - 2017 9

KARAKTERGIVNING
Du får standpunktskarakterer i november og 
marts. Sidst i forårssemestret får du årskarakte-
rer (standpunktskarakterer) samt karakterer ved 
årsprøver og ved eksaminer.
For at du kan bestå eksamen, skal gennemsnit-
tet af dine karakterer være mindst 02.

KLASSERÅD
Alle klasser har et Klasseråd (KR) bestående 
af tre elever: Elevrådsrepræsentanten og to 
menige, som begge kan fungere som elevråds-
suppleanter. Klasserådet samarbejder med 
team- og klasselederen (TKL) og klassens gym-
nasievejleder (GV). 

KONSULTATIONSMØDER
En gang om året afholdes konsultationsmøder, 
hvor elever og forældre kan træffe lærerne og 
tale med dem om elevernes standpunkt, skole-
indsats og om undervisningen. Se tidspunkterne 
på skolens kalender.
Desuden er der i efterårssemestret et aften-
møde for 1g-klasserne, hvor lærerne orienterer 
forældrene om undervisningen og generelle 
forhold på skolen. Her er den enkelte elev ikke 
til drøftelse.

KØREKORT
Køretimer skal placeres uden for undervisnings-
tiden. Der gives ikke fri til køreprøver.

LEKTIECAFÉ
Mandage og onsdage med lærere.
Tirsdage og torsdage i øjenhøjde med tidligere 
elever.
Efter 4. modul har du mulighed for at læse lek-
tier og løse opgaver sammen med andre elever 
og samtidig få hjælp og vejledning fra en faglæ-
rer. Der er tale om almindelig forberedelse, ikke 
støtteundervisning, og tilbuddet om faglig assi-
stance er bestemt af elevønsker. 

MATEMATIKVEJLEDNINGEN
Matematik er centralt i dagligdagen og for 
mange fag. For at kunne tilbyde tidlig hjælp 
ved eventuelle problemer gennemfører hver 
1g-klasses matematiklærer en screening i 
august umiddelbart efter skolestart og igen i 
december måned. Screeningen efterbehandles 
af skolens to matematikvejledere, og 
den enkelte elev kan tilbydes ekstra 
undervisning, hvis screeningerne peger på 
specifikke vanskeligheder. Desuden tilbyder 
matematikvejledningen i foråret kursusforløb 
af fx 5 lektioners varighed indenfor specifikke 
områder, fx grundlæggende algebra. Disse 
forløb er åbne for alle interesserede elever. 
Desuden vil matematikvejlederne være 
tilknyttet lektieværkstedet, så det mindst en 
gang ugentligt vil være muligt at træffe en 
matematikvejleder i lektieværkstedet. 

ABC...praktiske oplysninger
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MODULTIDER
1. modul: kl. 08.00 - 09.30
2. modul: kl. 09.50 - 11.20
3. modul: kl. 11.50 - 13.20
4. modul: kl. 13.30 - 15.00
Skemastrukturen er således, at modulerne er af 
90 minutters varighed. Det betyder at skoleda-
gen varer fra kl. 8.00-16.00, men at undervisnin-
gen slutter kl. 15.00. Kl. 15-16 kan du deltage i 
talentarbejde, lektiecafé, sportscafé eller VGcc.

MØDEPLIGT 
Du skal møde til al undervisning og afle-
vere skriftligt arbejde. Lærerne fører 
forsømmelsesprotokol for hver time. Skriftligt 
arbejde skal afleveres til tiden. Læs mere om 
forsømmelser på hjemmesiden under Studie- 
og ordensregler. Skolen har ikke mulighed for 
at give elever fri.

MYNDIGHEDSALDER
Når en elev er fyldt 18 år, er hans/hendes per-
sonlige underskrift gyldig og forpligtende over 
for skolen. Eventuelle skriftlige advarsler til en 
elev, der er over 18 år, sendes udelukkende til 
eleven.

PRØVER OG EKSAMINER
Skriftlige og mundtlige årsprøver og eksaminer 
afholdes i maj-juni. I løbet af året afholdes der 
forskellige prøver. Vær opmærksom på den 
særlige eksamensvejledning.

PSYKOLOISK VEJLEDNING
Psykolog Susanne Nørgaard vare-
tager vejledningen. Der er tale om 
kortere samtaleforløb. Du henvises til 
psykologen via din gymnasievejleder. 
Skolepsykologen kan typisk hjælpe dig 
med: 
• problemer derhjemme eller på skolen
• en akut opstået krise i dit liv
• følelser af angst og frygt
• ensomhedsfølelse og kontaktbesvær
• stress og uoplagthed
Selv om du er under 18 år, skal dine forældre 
eller andre ikke underrettes om, at du går til 
samtaler, med mindre dit problem er livstruende. 

”ROUTE 66” = MORGENSAMLING
Morgensamling finder sted ca. én gang om 
måneden. Ved morgensamlingen er der dels 

ABC...praktiske oplysninger
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information, dels optræden og underholdning. 
Planlægningen og gennemførelsen af morgen-
samlingerne styres af et udvalg, som består af 
både elever og lærere. Du er velkommen til at 
melde dig til udvalget eller til Pia Gars, hvis du 
har nogle meddelelser eller vil deltage i under-
holdningen.

RYGNING. Skolen er røgfrit område. 

SKAKMAT
Hver mandag fra 15 til 17 vil der afholdes skak-
træning på loftet. Skaklæreren er Niels Nørskov 
Laursen, som har den internationale skaktitel 
FM (Fide Master). Træningen er for alle uanset 
om man skal lære reglerne eller lære kunsten at 
skabe “gegenspiel”  i pindsvinevarianten i den 
engelske åbning. I løbet af efteråret vil der blive 
afholdt en skakturnering med en årsbalsbillet til 
vinderen.

SKRIVE-LÆSEVEJLEDNING
Virum Gymnasium har fokus på læsetræning. 
For mange elever opleves det som en stor udfor-
dring at læse og forstå den omfattende mængde 
fagligt læsestof, der er forbundet med at tage en 
studentereksamen. Alle elever vil derfor som en 
del af danskundervisningen i 1g blive undervist i 
hensigtsmæssige læse- og forståelsesstrategier. 
Derudover pålægges elever med særlig lav læ-
sehastighed et ekstra læsetræningskursus i lø-
bet af 1g. Elevernes læsehastighed undersøges 
ved en læsescreening, som skolens læsevejle-
dere foretager i alle klasser i starten af 1g. 

STUDENTERHUER
Firmaer som sælger studenterhuer må kun 
komme på VG efter aftale med ledelsen. Elever 
i 3g præsenteres for studenterhuer i eftersom-
meren – og ikke før det.

STUDIEKORT er beviset på at du går på Virum 
Gymnasium. Det bruges i bogdepotet og giver 
(sammen med en billet) adgang til skolens fes-
ter. Studierabat gives nogen steder.

STUDIETURE
På Virum Gymnasium har eleverne tre faste 
rejser i løbet af deres gymnasietid: 
I 1g er der en Fagekskursion, som er en ind-
landstur (også gamle DK), som afholdes med to 
overnatninger i begyndelsen af september. 
I 2g er der en studietur til en destination i Eu-
ropa med to af klassens lærere, hvor klas-
sen arbejder med et af deres AT-projekter 
(AT=Almen Studieforberedelse). 
I 3g er der en AT-fagrejse, hvor eleverne arbe-
jder med et afsluttende AT-projekt som forbere-
delse til den afsluttende AT-eksamen. Eleverne 
ansøger om rejsemål og rejser på tværs af 
klasserne.
Se Rejsevejledning for Virum Gymnasium 2016 
- 2017 på hjemmesiden for regelsættet.

STUDIEVALG KØBENHAVN
Studievalg København er navnet på den instituti-
on, som vejleder dig om videregående uddannel-
ser og dine uddannelsesmuligheder. Vejlederen 
kan træffes i Vejledningscentret samt i forbindel-
se med arrangementer for hele årgange. 
Du kan bestille tid til en samtale via 
vores hjemmeside. 
Vejledningen varetages af Moham-
mad Ajine, Studievalg København. 
moa@studievalg.dk

STUDIE- OG ORDENSREGLER
Du skal kende og overholde disse regler. 
Ansvarlighed, gensidig respekt, hensyntagen og 
hjælpsomhed, er nøgleord på VG.
Se skolens hjemmeside.

ABC...praktiske oplysninger
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SU (STATENS UDDANNELSESSTØTTE)
Du kan få SU fra kvartalet efter, du er fyldt 18. 
Din ansøgning laver du på www.su.dk
Her kan du logge på døgnet rundt og altid få 
overblik over din SU. For at sikre dine person-
lige oplysninger, skal du logge dig på med en 
digital signatur eller en pinkode. Begge dele kan 
bestilles via su.dk. Har du spørgsmål, kan du 
henvende dig på kontoret eller hos gymnasie-
vejlederne. Du kan få SU så længe du er studie-
aktiv.

TALENT- OG INTERESSETILBUD
På VG har vi et stort, spændende og varieret 
tilbud til talenterne og de elever, der bare bræn-
der for et fag og er nysgerrige på mere viden 
inden for ét eller fl ere felter. 
Kom og mød andre elever – også fra andre 
klasser, hold og årgange - der interesserer sig 
for det samme som jer og få ny inspiration, ek-
stra udfordringer og tid til faglig fordybelse. 
Nogle af aktiviteterne foregår på VG, andre 
ude af huset. I vil møde spændende og aktu-
elle forskere, erhvervsfolk og politikere. I vil 
kunne deltage i masterclasses, studiekredse, 
workshops, hands-on forsøg, oplæg og debat, 
udfordrende faglige konkurrencer og udveksling.  
Eller måske har I lyst til at blive udfordret som 
forsker- eller forfatterspirer? 
Der er aktiviteter inden for science, sprog, 
dansk, fi losofi , samfundsfag, erhvervsøkonomi, 
innovation, musisk-kreative fag og idræt.
Nogle af aktiviteterne kan man bare melde sig 
til, andre skal man indstilles til. 

ABC...praktiske oplysninger

Nogle tilbud er for 1g’ere - andre først for 2g el-
ler 3g-elever. 
Se pjecen ’Tid til talent’ og den særlige ’VG’s 
sciencetalent’-pjece og tal med jeres faglærere 
eller den overordnede koordinator af talent- og 
interesseprogrammet vicerektor Birgit Riedel 
Langvad. Pjecerne ligger på VG’s hjemmeside.  
Orientér jer her og kom endelig og spørg!

TEAM DANMARK
Koordinator Thomas Madsen træffes også i Vej-
ledningscentret og er skolens særlige vejleder 
om TD spørgsmål. Virum Gymnasium har spe-
cielle forløb for eliteidrætsudøvere, der fordeler 
det tre-årige forløb over fi re år. Eleverne til et så-
dant forløb skal godkendes af Team Danmark. 
Ansøgningsfristen er sidst i januar. Det 
er en god idé at tage en snak med Tho-
mas Madsen før ansøgning. Du kan 
evt. maile og aftale tid på
tm@edu.virum-gym.dk

UDVEKSLINGSREJSER
Virum Gymnasium har faste udvekslingsaftaler 
med gymnasier i både Spanien, Tyskland og 
Frankrig. Som elev på VG får man automatisk 
tilbud om at deltage i skoleudveksling med vo-
res samarbejdsskoler i ens 2. fremmedsprog. 
Udvekslingsskolerne besøger os i 4-6 dage, og 
vi tager ligeledes ned og besøger dem i tilsva-
rende antal dage. Indkvarteringen foregår privat 
og rejserne indbefatter typisk både ekskursio-
ner, lidt skolegang og forskellige fælles sociale 
aktiviteter. 

Afslutning i skolens Indre Gård for alle science-talenterne
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At bo 4-5 dage hos en fransk, tysk eller spansk 
familie og opleve en ganske almindelig hver-
dag i et andet land er en intens og berigende 
oplevelse såvel sprogligt som kulturelt, og man 
bliver på mange måder klogere på sig selv og 
sin omverden. Udover at man får styrket sit 2. 
fremmedsprog, giver disse udvekslingsaftaler 
også et ekstra pift til ens engelskkundskaber, 
når vi har besøg i Danmark.
Det er helt frivilligt om man vil deltage, og der 
er ca. 20-25 ledige pladser på disse ture, som 
prismæssigt ligger på ca. 2000-2800 kr. 

UNDERVISNING
Som elev på Virum Gymnasium skal du deltage 
aktivt i undervisningen. Det betyder at du også 
her udviser ansvarlighed og respekt, så under-
visningen kan afvikles retmæssigt og i ro. Det 
indebærer at du  har mødepligt, er velforberedt 
og engageret på alle parametre. Se meget mere 
på hjemmesiden under Studie- og ordensregler.

UNG TIL UNG
Netværk med unge flygtninge fra LTK og Virum 
Gymnasium.

VEJLEDNINGSCENTER
I vejledningscentret kan du tale med 
gymnasievejledere, psykolog, skrive-
læsevejledere, matematikvejledere og Team 
Danmark vejleder. Se mere på hjemmesiden.

VG PÅ TVÆRS
Det årlige arrangement på tværs af årgange 
og klasser dyster med hinanden i spændende 
kreative discipliner. Det bedste hold i såvel ud-
klædning som på points vinder Årsbalsbilletter. 
Arrangementet er i år d. 2. sept. 2016.

VG BY NIGHT
To gange om året, forår og efterår, afholder VG 
overnatning fra fredag til lørdag med spil, leg, 
musik, film og hygge mv. Arrangementet er al-
kolholfrit. Husk sovepose og liggeunderlag.

VIRUM GYMNASIUMS VENNER
VGV er en støtteforening for nuværende og 
gamle elever. Foreningen blev stiftet i 1995 
og har bl.a. til formål at støtte nuværende ele-
ver økonomisk i forbindelse med fx studieture. 
Foreningen uddeler to legater til tidligere elever 
ved translokationen. 4 gange om året udsendes 
VGVNyt elektronisk til medlemmerne, et med-
lemskab koster 150 kr. årligt 
- eller 400 kr. for 3 år.
Brug MobilePay 23 72 42 73, og skriv email og 
elevens navn og klasse. 
Kontakt: vgv@edu.virum-gym.dk

VGcc 
Carpe Cognitionem - grib viden! 
Foredragsrække med eksterne oplægsholdere - 
hovedsageligt i tidsrummet 15-16.

WORD UP
Wordup er elevernes eget blad, 
som udkommer to til tre gange pr. 
semester. Redaktionen præsen-
terer sig på første morgensamling 
Route 66. 
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Introfagture for 1g i 2016

INTROFAGTUR	2016	

	

	

	

Sted	 KLASSE	 Dato	 Lærere	
Hven	Vandrehjem	 1e	 5.		–		7.	september	 NL	+	NF	

Trene	 1x	 5.		–		7.	september	 CE	og	LR	

Gudenå	Camping	 1b	 5.		–		7.	september	 SR	+	JM	

Danhostel	Faxe	 1c	 5.		–		7.	september	 TS	+	RA	

Gedesby	 1h	 5.		–		7.	september	 JP	+	LB	

Saxkøbing	Camping	 1d	 5.		–		7.	september	 TH	+	Gr	

Strandlyst	Langeland	 1j	 5.		–		7.	september	 MG	+	GJ	

Hven	Vandrehjem	 1a	 7.		–		9.	september	 SD	+	KJ	

Trene	 1f	 7.		–		9.	september	 UH	+	MS	

Gudenå	Camping	 1u	 7.		–		9.	september	 AR	+	SR	

Danhostel	Faxe	 1k	 7.		–		9.	september	 BV	+	NS	

Gedesby	 1m	 7.		–		9.	september	 HC	+	MM	

Saxkøbing	Camping	 1s	 7.		–		9.	september	 KB	+	CB	
	

Eleverne på Hven
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Studieture for 2g

Uge 11, 2017 
 

KLASSE/TKL LÆRERE STED 
2a/CA CM + CA Sydfrankrig 
2b/MS DK + BD München/Prag 
2c/TJ RA + Ho Korsika 
2d/HB NS + MV Krakow 
2e/GL JL + GL Budapest 
2f/MM GE + MM Firenze 
2h/AB AB + NZ Malta 
2j/SH SK + PG Firenze 
2k/Ja Ja + PC Malaga 
2m/IB IB + Mi Malaga 
2s/NB BK + NB Lissabon 
2u/TM TM + AK Barcelona 
2x/CB JM + Ga Barcelona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eleverne i Malaga
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AT-7 fagture 3g

AT-7	FAGTUR	UGE	38	2016

Rejsemål	 lærere	 pris	 fag	
Kreta	 AR,	MV	 5000	 Bi,	id,	hi,	en	
Bardolino	 AK,	Ra	 4500	 Id,	ke,hi	
Malta	 JB,	LS,	MG	 5000	 Bi,	id,	ps,	hi,	da	
Rom	 MM,	KK	 4500	 Ol,	sa,	da,	ps,	fy,	id	
Rusland	 NB,	RJ,	AB	 5000	 Hi,	sa,	re,	in,	eø,	da	
Sicilien	 MP,	SD	 5000	 Ol,	hi,	fy,	ma,	fy	
Grækenland	 Ti,	Ba	 4200	 Ol,	en,	da,	re	
New	York	 Do,	Ja	 7000-7500	 Sa,	sp,	da,	fi,	(en,	hi)	
Florida	 JM, NZ	 7500	 Fy,	ma	
Kina	 NF,	GJ	 8500	 Hi,	sa,	ki	
Vietnam	 Ga,	BK,	Ho	 7800	 Hi,	sa,	re,	bi	

Eleverne i Athen
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Kalender for eleverne -  efterår 2016

KALENDER	FOR	ELEVER	–	SE	TIDSPUNKTER	I	DIGITAL	KALENDER1	

TIDSPUNKT	 1G	 2G	 3G/4G	
August	 	 	 	
17	 Intromiddag	 	 	
26	 Introcafé	 	 	
29-31	 Fotografering	 Fotografering	 Fotografering	
September	 	 	 	
1	 	 Uddannelseskaravanen	 Uddannelseskaravanen	
2	 VG	på	Tværs,	Høstfest	 VG	på	Tværs,	Høstfest	 VG	på	Tværs,	Høstfest	
Uge	36	 Introfagtur,	se	oversigt	 	 	
Uge	38	 	 	 AT7	fagtur,	se	oversigt	
Uge	39	 Science	festival	 Science	festival	 Science	festival	
Oktober	 	 	 	
5	 	 Fodbolddag	 AT7	prøveeksamen	
7	 Fredagscafé		 Fredagscafé	 Fredagscafé	
10	 	 	 SRP-orientering	
Uge	42	 Efterårsferie	 Efterårsferie	 Efterårsferie	
25	 Forældremøde:	a,	b,	c,	d,	e,	f	 	 	
26	 	 	 Frist	for	valg	af	fag	og	emne	til	

SRP	
27	 Forældremøde:	h,	j,	k,	m,	s,	u,	x	 	 	
28	 Oktoberfest	 Oktoberfest	 Oktoberfest	
November	 	 	 	
3	 Spil	dansk	dag	 Spil	dansk	dag	 Spil	dansk	dag	
3-4	 Skrivekursus	 	 	
4-5	 VG	by	Night	 VG	by	Night	 VG	by	NIght	
8	 	 	 Skemalagt	vejledning	SRP	
21-26	 Musical	 Musical	 Musical	
24	 	 	 Skemalagt	vejledning	SRP		
30	 	 Konsultation	 Konsultation	
December	 	 	 	
1	 Sidste	frist	for	valg	af	

studieretning	
	 	

2	 Årsbal	–	VG	59	år	 Årsbal	–	VG	59	år	 Årsbal	–	VG	59	år	
7	 	 	 Udlevering	af	SRP	
8	 Offentliggørelse	af	

studieretning	
	 	

12	 1g	AP	prøve	 	 	
13	 	 Sprogdag	 	
21	 Juleafslutning	 Juleafslutning	 Aflevering	af	SRP	

Juleafslutning	
22	 Juleferie		 Juleferie	 Juleferie	
	

	

	

	

																																																													
1	Med	forbehold	for	ændringer	
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T spu kt	 1g	 2g																			 3/4g	
u r	 Juleferie	 Juleferie	 Juleferie		

3	 Skolestart,	
studieretningsdag	

Skolestart	 Skolestart,	Intern	prøve	

4	 	 	 Intern	prøve	
5	 AP	sygeprøve	 	 Intern	prøve	
6-8	 Kor eekend	for	

musikelever	
Kor eekend	for	
musikelever	

Kor eekend	for	musikelever	

10	 Åbent	Hus	 Åbent	Hus	 Åbent	Hus	
12	 	 Valg	til	valgfag	 	
12-16	 	 	 Idræt 	skiekskursion	
17	 	 	 AT 	orientering	
23	 	 	 Udlevering	af	AT	prøve	
28	 anmarks	Indsamling	 anmarks	Indsamling	 anmarks	Indsamling	
30-1	 eb	 AT	introduktion	 	 	
Febru r	 	 	 	
3	 	 SRO	skrivedag	og	

aflevering	
	

7	 	 	 Skemalagt	vejledning	AT 	
10	 Karneval	 Karneval	 Karneval	
Uge	7	 Vinterferie	 Vinterferie	 Vinterferie	
23	 	 	 Karakter	SRP	
24	 	 	 VGV	caféaften	

rts	 	 	 	
3	 Multimusikfest	 Multimusikfest	 Multimusikfest	
Uge	11	 	 Studietur,	AT 		

Se	oversigt	
Terminsprøver,	1	eller	 	
AT-synopsis	skrivedag	

21	 	 	 AT-	synopsis	kladde	oploades	
23	 	 	 Skemalagt	vejledning	AT 	
24	 Fredagscafé	 Fredagscafé	 Fredagscafé	
28	 Forældrekonsultation	 	 	
30	 	 SRO	skrivedag	og	

aflevering	
Oploade	AT	synopsis	på	VGintra	og	i	
ectio	

31-1	 VG	by	Night	 VG	by	Night	 VG	by	Night	
Apr 	 	 	 	
10-17	 Påskeferie	 Påskeferie	 Påskeferie	
21	 O-sho 	 O-sho 	 O-sho 	
24	 Koncert	Sorgenfri	kirke	 Koncert	Sorgenfri	kirke	 Koncert	Sorgenfri	kirke	
26	 VG5	løb	 VG5	løb	 	
28	 Fredagscafé	 Fredagscafé	 Fredagscafé	

	 	 	 	
2	 Forårskoncert	 Forårskoncert	 Forårskoncert	
10	 Talentafslutning	 Talentafslutning	 Talentafslutning	
15	 	 	 Sidste	skoledag	
16	 Sidste	skoledag	 Sidste	skoledag	 	
17-24	 HO	 	 	
u 	 	 	 	
21	 	 	 Studenterfest	
23	 Afslutning,	pynte	 g	vogne	 Afslutning	 Translokation	

Kalender for eleverne -  forår 2017
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Virum Gymnasium
Fuglsangvej 66, 2830 Virum
Telefon: 45 83 21 41

Hjemmeside: www.virum-gym.dk
Mail: vg@edu.virum-gym.dk

Kontortid:
Mandag - torsdag kl. 8.00 - 16.00
Fredag kl. 8.00 - 15.00 

Rektor kan træffes på skolen så 
godt som alle skoledage; men da 
hun kan være optaget, er det klogt 
at træffe aftale evt. ved telefonisk 
henvendelse til skolens kontor.
Se evt. kalenderen i Lectio.

Bogdepot/bogekspedition
åbent hverdage kl. 07.45 - 10.00.

Mette Kynemund, rektor         45 95 40 24
Andreas Holmsted Olesen, vicerektor  45 95 40 30
Birgit Riedel Langvad, vicerektor     45 95 40 29     
Hans Erik Duckert, uddannelsesleder   45 95 40 26          
Pia Gars Jensen, uddannelsesleder     45 95 40 27
Hilde Blinkenberg, uddannelsesleder   45 95 40 42

Anders Løchte Nielsen, teknik-arr-koordinator 
Anna Dahlquist Zickert, bibliotekar, studiecenter, bogdepot

Susanne Severin, regnskabsansvarlig, 
                             personaleadministration                      
Bitten Rudbeck, gymnasiesekretær, 
                           elevadministration              
Anne Carlsson, gymnasiesekretær

Dorte Hosbond Johanson, controller                     
                     
Hanne Christensen, gymnasievejleder                  
Inger Belling Olsen, gymnasievejleder
Vibeke Nina Sterup Petersen, gymnasievejleder    
Lene Rosenbeck, gymnasievejleder 
Thomas Seifert, gymnasievejleder                                   
Thomas Madsen, TD-koordinator     
       
Skolepsykolog Susanne Nørgaard, sun@edu.virum-gym.dk                        

Niels Frederiksen, IT-vejleder 
Carsten Andreasen, IT-vejleder 
Miquel Frydshou, IT-support • mobil: 23 26 25 53

Jens Jensen. pedel 
Michael Nørgaard, pedel 
Lars Maagaard, pedel 
Børge Andersen, pedelassistent

The offi ce - Kontoret - Das Büro - Offi cina...

We love VG
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VG’s berømte O-Show: 3g’erne kommer i fabelagtige udklædninger til temaet i 2016 ”Asian Sensation” 

VG in English
www.virum-gym.dk          
vg@virum-gym.dk

Virum Gymnasium

Se præsentationsfi lmen på VG: https://www.youtube.com/embed/FPoyQaSABpQ

- viden og glæde


