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 VISION
 
 
Det er Virum Gymnasiums vision at være en 
seriøs uddannelsesinstitution med afsæt i det 
lokale miljø, hvor det faglige, det kreative og det 
sociale skaber et trygt og inspirerende lærings-
miljø og en god arbejdsplads. VG står for faglig 
fordybelse og faglig og didaktisk udvikling. VG er 
et gymnasium med høje standarder og mange 
stolte traditioner, men også et moderne og 
dynamisk gymnasium med mod til nytænkning.

Det er skolens mål at uddanne selvstændigt 
tænkende studenter med både bred og dyb 
faglig indsigt og målrettede studiemæssige 
kompetencer. Eleverne skal løftes fagligt og have 
lyst og evne til fortsat at lære.  De skal kunne 
indgå i netværk og være godt rustede til at 
deltage aktivt i videreudviklingen af det demo-
kratiske samfund i et globalt og bæredygtigt 
perspektiv. Vi ønsker således at understøtte og 
anerkende bred almendannelse samt kreativitet 
og skarphed på forskellige fagområder. 
 
Vi har en vision om til stadighed at være blandt 
landets stærkeste gymnasier inden for såvel 
naturvidenskab, samfundsvidenskab og humanio-
ra som de kunstneriske fag. Endvidere har det 
høj prioritet at skabe de bedst mulige rammer 
for de elever, der dyrker eliteidræt.
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VG har ca. 1050 elever, som alle 
skal have oplevelsen af at høre til 
og være respekteret.

På VG fylder fagligheden (naturlig-
vis) meget. Faglighed dækker over 
mange elementer, og vi synes på 
VG, at det er vigtigt, at du er 
nysgerrig og har lyst til at lære og 
dermed kan komme i dybden med 
de forskellige fag på forskellige 
niveauer.

Vi er opsatte på, at alle vores 
elever i løbet af gymnasietiden 
udvikler sig til kritisk at reflektere 
over samfundets og videnskabens 
muligheder og begrænsninger. Det 
betyder også, at du vil skulle tage 
ansvar og forholde dig til omver-
denen som en demokratisk 
medborger.

Der er muligheder for gennem 
vores internationale udsyn at 
anskueliggøre hvordan det lokale 
kan spejles i det globale. Det sker 
både på skolen, i Danmark og i 
udlandet.

Virum Gymnasium emmer af 
Viden og Glæde. Det gælder 
både i forhold til det faglige,  
og i forhold til det sociale.  
I fællesskab løfter vi, så du  
i dagligdagen bliver løftet, 
vejledt, udfordret og skubbet 
blidt, så du får mest muligt  
ud af din uddannelse fagligt, 
personligt og socialt på VG.

VIDEN 
OG GLÆDE

Gennem besøg på skolen og 
ekskursioner får du også mulighed 
for at lære på andre måder end i 
klasseværelset. Det gælder fx i 
relation til andre mennesker. Både 
i det fysiske samvær, og også 
digitalt. Du vil modtage undervis-
ning i digital dannelse, så du kan 
begå dig korrekt, etisk og kritisk 
forholde dig til det, du møder.

Skolens bygninger – på samme tid 
klassiske og moderne – afspejler 
på bedste vis, det der foregår på 
VG. Du vil møde den klassiske og 
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moderne undervisning i klasselo-
kalet, foredrag, individ- og gruppe-
vejledning samt forskellige 
fremstillingsformer, som vil stille 
krav til dig om fordybelse, 
vedholdenhed og engagement. For 
at alle kan opleve at blive udfor-
dret på alle tangenter har VG et 
udbygget talent- og interessetil-
bud, som du kan læse mere om 
andetsteds.

August 2017 træder en ny gymna-
siereform i kraft. I skrivende stund 
er den endnu ikke vedtaget i 

Folketinget, men vi har dog en klar 
fornemmelse af, hvad den betyder 
for dig og din gymnasietid. 
Ændringerne bliver iværksat for at 
øge fagligheden og hjælpe dig til 
at få den helt rigtige kombination 
af fag. Og det er jo ikke så dårligt.

Det centrale er, at du fortsat vil 
kunne få en virkelig god uddan-
nelse på VG, hvor de fagligt 
stærke, didaktisk dygtige og 
pædagogisk stærke lærere vil 
hjælpe dig på vej og styrke dine 
kompetencer og din viden.

Du kan ved at læse videre danne 
dig et indtryk af, hvilket gymnasi-
um VG er og hvad vi kan tilbyde 
dig. Hvis du er i tvivl, så kontakt 
os, kom på besøg og kom til 
Åbent Hus i januar.

Rigtig god læselyst.

Mette Kynemund
Rektor
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Som inkarnerede VG-elever ved vi, 
at mangfoldighed og fællesskab er 
nogle af de mest centrale værdier, 
vi har på VG. Denne værdibasere-
de atmosfære kan mærkes, lige fra 
man træder ind på Virum Gymna-
siums område. Det gør, at der på 
gangene og i klasseværelserne er 
en gensidig respekt fra og til hver 
enkelt elev.

Fællesskabet på VG er en vital 
værdi, der adskiller sig fra andre 
gymnasier. Fra dag et bliver de 
nye 1g’ere budt velkommen med 
lege, der skal binde klassen 
sammen socialt. Vi har arrange-
menter, der foregår på tværs af 
klasserne både inde og uden for 
skolen. På den måde får man man-
ge venskaber, der går på tværs af 
årgangene. På VG sørger vi også 
for at forbinde det sociale med 
det faglige. Det styrker indlæringen 
og trivslen på gymnasiet.

Uden for skoletiden tilbyder VG 
også specielle arrangementer,  
både socialt og fagligt. Vi har bl.a. 
sociale arrangementer i form af 
fester og fredagscaféer, hvor 
eleverne samles og hygger. Ofte 
har vi foredrag af bl.a. kendte 
fagpersoner og professorer, som 

kommer og fortæller om forskellige 
spændende emner i VG CC – grib 
viden. 

Vi tilbyder også, ud over skoleti-
den, masterclasses i specifikke fag 
for elever, som brænder for et fag.

En elev på VG kan se frem til 3 
fantastiske og glædelige år med 
venskaber, der følger med resten 
af livet.

Elevrådets formandskab på VG 
består af en formand og to 
næstformænd. I elevrådet stræber 
vi efter at sikre elevens suveræni-
tet og stemme. Elevrådet på Virum 
Gymnasium er et fuldstændig 
elevbaseret råd, som består af  
en repræsentant fra hver klasse.  
Vi mødes månedligt og drøfter 
relevante sager og problemer, der 

”Jeg synes, det sociale liv er 
meget unikt her på VG, på 
grund af at folk er så tætte 
sammen. Eksempelvis da jeg 
begyndte, og kom langt væk 
fra, lærte jeg på kort tid 
rigtig mange at kende på 
grund af, at folk trak hinan-
den sammen og hjalp 
hinanden, hvis man ikke 
havde det godt socialt.”

Julius Benjamin  
Osmundsen 3f

"Jeg er personligt rigtig glad 
for at gå på VG. Der er et 
super godt samspil mellem 
det sociale og faglige, som 
jeg synes fungerer rigtig 
godt."

Magnus Stenum 
Mahler 3k

VELKOMST 
FRA ELEVERNE

Velkommen til Virum Gymnasium. Et sted, som er spækket med viden, 
glæde og sammenhold. Et sted, hvor man kan udvikle sine faglige 
kompetencer. Et sted, hvor man kan udfolde sine interesser. Og et sted, 
hvor man får livslange minder, erfaringer og venskaber.
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varetager klassens fælles faglige og 
sociale problemer.

En anden grundregel, vi har i 
elevrådet, er, at de beslutninger, vi 
vedtager, skal være demokratisk 
funderede. Enten på et repræsen-
tativt niveau eller som afstemning 
på hele skolen. På den måde får 
alle medindflydelse. 

Elevrådet gør alt for at kæmpe ele-
vernes sag, og det vil vi altid gøre.

Som medlem af elevrådet bliver 
man til dels også begunstiget. 
Repræsentanten vil have direkte 
indsigt i og indflydelse på emner-
ne, der bliver drøftet i elevrådet. 
Samtidig er elevrådet et meget 
stærkt fællesskab. Venskaber bliver 

vedrører eleverne. På den måde 
sørger elevrådet for at repræsente-
re hver enkelt elev og varetage de 
sager, som vedrører dem.

Elevrådet har gensidig kontakt 
med ledelsen på skolen. Dette 
samarbejde sikrer, at vores ønsker 
bliver taget i betragtning og 
vurderet. Nogle af vores imple-
menterede forslag er for eksempel: 
Ny skemastruktur, en Danmarks-
indsamlingsdag, medindflydelse  
på renoveringen af forhallen samt 
studiecenter og et klasseråd, som 

dannet på tværs af klasser, og 
som repræsentant får man 
mulighed for at møde en masse 
nye og spændende mennesker.  
Vi har visse sociale arrangementer, 
som for eksempel vores årlige 
elevrådshyttetur, som er med til  
at styrke vores fællesskab i rådet.

Vi er til hver en tid til rådighed 
for spørgsmål, så kom endelig og 
spørg os!

Laurits Sebastian Dahl 3m 
Elevrådsformand

Maria Mulvad Mikkelsen 2m 
Elevrådsnæstforkvinde

Lars Kjær 3d
Elevrådsnæstformand

”Her på VG synes jeg, det 
sociale og det faglige går 
godt hånd i hånd, fordi VG er 
rigtig gode til at skabe de 
her fælles arrangementer, der 
ligesom skaber den her 
sociale ånd. For eksempel VG 
på tværs, hvor både 1, 2 og 
3g’erne bliver fordelt på 
forskellige hold. Nogle gange 
vælger man at fokusere på 
det faglige, og andre gange 
vælger man at forbedre det 
sociale bånd.”

Olivia Rosenqvist 3f

”Jeg vil beskrive VG som et 
sted, hvor der er plads til alle 
og højt til loftet. Man kan 
mærke, at der er en slags VG 
ånd til stede, når man går 
rundt på gangene.”

Anita Teymouri  
Niknam 2m

”Det faglige miljø på VG er 
godt. Det er nogle rigtig gode 
lærere. Undervisningen er 
speciel og meget varieret.”

Samira Fouad Omar 2k

”Jeg synes, der er en rigtig 
dejlig atmosfære på VG, og 
du får arbejdsro, når du har 
brug for det. Der er også et 
rigtig godt studiemiljø.”

Ida Marie Jerl 
Blinkenberg 3h
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SKOLESTART 
2017 –
STUDENT 
2020

10 |  VIRUM GYMNASIUM | SKOLESTART 2017-2018



11| 

Samtidig med at du begynder i 
gymnasiet, træder en ny gymnasi-
ereform i kraft. På nuværende 
tidspunkt (efteråret 2016) er 
lovgivningen endnu ikke vedtaget 
af politikerne, men vi har med lov-
forslaget en ganske god fornem-
melse af, hvordan det kommer til 
at se ud. Det betyder dog, at der 
kan komme ændringer i forhold til 
den struktur, du kan læse om på 
de følgende sider. Du kan følge 
med i ændringerne på vores 
hjemmeside www.virum-gym.dk 

Grundforløbet
I de første tre måneder, som udgør 
grundforløbet, vil vi gøre alt for, at 
du lærer skolen godt at kende, så 
du føler dig tilpas og kan træffe 
de rigtige valg for din uddannelse. 
Det betyder bl.a., at du vil indgå i 
et introduktionsforløb, så du kan 
blive gymnasieelev og VG'er. I 
løbet af efteråret vil du blive 
præsenteret for forskellige studie-
retningsfag og vil få en smagsprø-
ve på, hvad det vil sige at vælge 
den ene eller den anden studie-
retning, ligesom du vil møde en 
række af de obligatoriske fag.
Udover det vil du modtage 
un der visning i Almen Sprogforstå-
else, som vil give dig kompetencer 
til at belyse sammenhænge 
mel lem kultur og sprog samt give 
dig indsigt i latin. Tilsvarende vil 
du få Naturvidenskabeligt Grund-
forløb, som giver dig både praktisk 
og teoretisk viden om de naturvi-
denskabelige fag. Begge dele får 
du brug for i dit videre forløb i 
gymnasiet, og forløbene afsluttes 
med en intern prøve.

For at hjælpe dig til at vælge den 
rigtige studieretning og de rigtige 
fag vil du blive vejledt i løbet af 
grundforløbet. Til at understøtte 
vejledningen vil du blive screenet  
i matematik, læsning og i din 
grammatikforståelse, så vi og du 
kan være sikre på, du får valgt det 
helt rigtige.

Studieretningsforløbet 
I begyndelsen af studieretningsfor-
løbet, som begynder tre måneder 
inde i skoleåret, vil der være et 
introduktionsforløb, så du hurtigt 
bliver fortrolig med dine kammera-
ter, lærere og fag. Dit valg af 
studieretning og fag er det, der 
skal give dig adgang videre efter 
din studentereksamen. Lærerne 
har derfor fokus på din dybde-
læring i fagene og på samspillet 
mellem fagene. Du vil modtage un-
dervisning i basal videnskabsteori 
og faglig metode, så du gradvist 
bliver klædt på til din videre 
uddannelse. I 3g skal du skrive 
den store opgave SRP, Studieret-
ningsprojektet. 

På de følgende sider kan du læse 
meget mere om sprogvalg, valg af 
kunstnerisk fag og vores studieret-
ningsudbud.



12 |  VIRUM GYMNASIUM | DIT SPROGVALG

Dit  
sprogvalg

FRANSK BEGYNDERSPROG / FORTSÆTTERSPROG 
– Savoir et Joie

Er fransk dit begyndersprog, lærer du at forstå sproget 
fra bunden og formulere dig gradvist mere nuanceret.  
Er fransk dit fortsættersprog, videreudvikler du din evne 
til at kommunikere og træner dine sproglige færdighe-
der igennem arbejdet med bl.a. tekster, internet, film og 
sange. Du får indsigt i kultur, historie og samfundsfor-
hold i Frankrig og andre fransktalende lande, og i 1g har 
du mulighed for at deltage i udveksling med et fransk 
gymnasium.
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TYSK FORTSÆTTERSPROG  
– Wissen und Freude

På Tysk Fortsættter bliver du trænet i gradvist at blive 
dygtigere til at kommunikere sikkert og nuanceret. 
Sproget er et mål i sig selv og også et middel til at 
opnå viden og forståelse for kulturelle, historiske og 
samfundsmæssige forhold i tysksprogede lande. Dette 
kan yderligere styrkes, hvis du deltager i vores udveks-
ling med et tysk gymnasium.

SPANSK BEGYNDERSPROG / FORTSÆTTERSPROG 
– Conocimiento y alegría

Hvis du vælger spansk som begyndersprog, lærer du 
spansk fra basis. Kommunikation er omdrejningspunk-
tet. Du får træning i at forstå sproget og i at formulere 
dig på skrift og i tale og du får kendskab til kultur, 
historie og samfundsforhold i Spanien og Latinamerika. 

Hvis du kan noget spansk i forvejen, kan du vælge 
spansk som fortsættersprog*. Du vil så videreudvikle 
dine evner til at kommunikere på spansk og uddybe  
dit kendskab til de spansktalende landes kultur, historie 
og samfundsforhold.

Hvis du deltager i vores udvekslingsprogram, kommer 
du til at lære unge spaniere godt at kende – og får 
måske venskaber for livet.

*pr. 1. november er de officielle regler for at have spansk 
fortsættersprog endnu ikke fastlagt.
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Dit 
kunstneriske 
fag

Musik som kunstnerisk fag?
I musik skal du synge og spille på 
instrumenter og stifte bekendtskab 
med mange forskellige musikgen-
rer. Din musikalske horisont vil 
blive udvidet og dit analytiske 
”musikøre” vil blive skarpere.  
Du vil lære at læse rytmer, noder 
og akkorder.

Du skal spille sammen med de 
andre i klassen og optræde med 
sangene foran et publikum. Det er 
fantastisk at opleve det musikalske 
fællesskab, man får ved at spille 
og synge sammen.

”Jeg har været glad for at deltage i de frivillige musikalske arrange-
menter, fordi det er vildt hyggeligt. Man lærer forskellige musikinte-
resserede elever at kende, på kryds og tværs af klasserne, og det 
styrker virkeligt sammenholdet mellem os, der er vilde med musik. 
Derudover synes jeg også, man får helt vildt meget ud af det, da 
lærerne er meget dygtige til det, de gør, og man udvikler sig klart 
musisk, jo mere – og flere arrangementer man deltager i.”

Kathinka Lotko Larsen 2m
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”Mediefag er et sjovt, kreativt og 
rigtigt hyggeligt fag” 

Martin Sæbye Carøe 1b

”Man lærer at blive opmærksom 
på detaljerne i medierne” 

Karoline Møgelvang 1b

”Jeg kan godt lide, at mediefag 
er et aktivt og levende fag, hvor 
man kommer ud i virkeligheden 
og laver kreative ting.” 

Emilie Rise 1h

Mediefag som kunstnerisk fag?
Mediefag er mere end at se film 
og tv – det er at forstå film og tv, 
afkode formålet og analysere 
forholdet mellem, hvad der sker,  
og hvordan det præsenteres. Film 
og tv forfører, iscenesætter og 
manipulerer – mediefag lærer dig 
at se og forstå hvordan. 

Mediefag er praktisk såvel som 
teoretisk. Vi underviser dig i 
teorien, og du afprøver den selv i 
praksis. Et år i mediefag er lig med 
flere medieproduktioner; store som 
små, fiktion såvel som fakta, du 
selv producerer som del af en 
gruppe. Mediefag er i høj grad et 
kreativt fag, hvor du ofte får frie 
hænder, og du er selv medvirken-
de til at præge dit kreative talent.
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”Dramatik handler om at smide 
logikken og leve på intuitionen.”

Magnus N. Botoft Hansen 1c

Dramatik som kunstnerisk fag?
I dramatik arbejdes med teater på mange forskellige 
måder. Først og fremmest skal du selv stå på en scene 
og lære, hvordan du bruger krop og stemme til at 
skabe et scenisk udtryk.

Du skal arbejde med teorier bag scenearbejdet og 
fordybe dig i et par teaterhistoriske perioder for bedre 
at kunne forstå nogle af teatrets centrale begreber.
I den afsluttende forestilling, som vises for et publikum, 
skal du kombinere din teoretiske og praktiske viden  
om teater, og dermed blive i stand til at realisere en 
kunstnerisk idé.

”Dramatik er et sjovt og aktivt 
fag, hvor man lærer at udtrykke 
sig på mange fede og forskellige 
måder.”

Jakob Schwanenflügel 1d

”I starten var dramatik meget 
grænseover skridende, men det 
blev virkelig sjovt. Jeg var 
meget glad for at jeg havde 
valgt det.”

Katrine M. Binder Jensen 3h
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”Billedkunst var et meget lærerigt fag, hvor jeg 
ikke kun lærte at tegne og male, men også fik 
kreeret værker og skulpturer, samt blev undervist 
i de forskellige tidsaldres kendetegn, både inden 
for kunst og arkitektur. Faget er meget spænden-
de og har været super fedt at have!”

Esther Karen Tordrup 2b

”At have billedkunst på Virum Gymnasium er en 
sjov, lærerig og inspirerende udfordring  
for enhver – både billedkunstentusiaster såvel 
som blot billedkunstnysgerrige elever.” 

Jonathan Brix Winther 2b

Billedkunst som kunstnerisk fag?
I faget billedkunst beskæftiger du 
dig med visuelle fænomener i 
bred forstand. Som udgangspunkt 
består den enkeltes personlige 
oplevelse – din – af visuelle 
fænomener. Men derudover 
undersøges fænomenerne også i 
fællesskab, f.eks. værkernes fysiske 
opbygning, kunstnerens intentioner 
og betingelser, værkers virkning på 
os eller deres samtid, og hvordan 
de kan læses og forstås. Undersø-
gelserne vil være både teoretiske 
og praktiske.

På den måde bestræber faget sig 
på at afdække og undersøge kunst 
som konstruktioner, der på 
forskellig vis beskæftiger sig med 
og diskuterer vores verden og os 
mennesker, der lever i den. Du vil 
således få en indsigt i, hvordan du 
kan forholde dig til den kunst, 
som omgiver os nu og her i dag.



På de næste sider finder du beskrivelser af de  
enkelte studieretninger. Vær opmærksom på,  
at der er mulighed for andre kombinationer og 
niveauer i de naturvidenskabelige fag, fx hvis  
man vælger Latin C som valgfag. Der er også 
andre variationsmuligheder, som du vil få mere  
at vide om, når du skal vælge din studieretning  
i efteråret 2017.
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Oversigt 
over 
studie-
retningerne



NATURVIDENSKAB
 1 Matematik A Fysik B Kemi B
 2 Matematik A Kemi A Fysik B
 3 Matematik A Fysik A Kemi B
 4 Matematik A Bioteknologi A Fysik B
 5 Biologi A Kemi B
 
SAMFUNDSVIDENSKAB
 6 Samfundsfag A Matematik A 
 7 Samfundsfag A Engelsk A 
 8 Samfundsfag A Tysk fortsætter A 
 9 Samfundsfag A Fransk eller spansk fortsætter A 

SPROG
 10 Engelsk A Spansk begynder A Latin C
 11 Engelsk A Spansk begynder A Fransk eller tysk fortsætter B
 12 Engelsk A Tysk fortsætter A Samfundsfag B
 13 Engelsk A Fransk eller spansk fortsætter A Samfundsfag B

KUNST
 14 Musik A Engelsk A 
 15 Musik A Tysk fortsætter A 
 16 Musik A Fransk eller spansk fortsætter A 
 17 Musik A Matematik A 

VALGFAG PÅ VIRUM GYMNASIUM
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 • Astronomi
 • Billedkunst
 • Dans
 • Datalogi
 • Design
 • Dramatik

 • Erhvervsøkonomi
	•	Filosofi
 • Innovation
 • Kemi
 • Latin
 • Mediefag

 • Musik
	•	Naturgeografi
 • Psykologi
 • Retorik

Ud over disse valgfag  
kan man løfte fag fra C- til 
B-niveau, eller B- til A-niveau. 
Se mulighederne under de 
enkelte studieretninger. 



Naturvidenskab | Studieretning 1 

Matematik A
Fysik B
Kemi B

Jeg har valgt matematik på A-niveau, da jeg helt fra 
folkeskolen har brændt for faget, men også for de 
muligheder det åbner, specielt inden for de naturviden-
skabelige uddannelser. Engelsk A valgte jeg både på 
grund af min kærlighed til sproget og til dets litteratur. 

Både i matematik og engelsk kan man hele tiden finde 
nye måder at se ting på. I matematik er det ikke bare 
linjer mere, men vektorer, ligninger er ikke bare lignin-
ger, men en måde at beskrive udviklinger og behand-
linger af alt, hvad man kan tænke sig til. I engelsk er 
det præcist det samme, lige fra Shakespeares tekster  
til nye postmodernistiske film: Der er altid nye måder  
at se ting på!

Tre ord om denne studieretning: 

Udfordrende, 
anderledes og 
spændende

Peter Emil Carstensen 3a 
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1g 2g 3g

Studieretningsfag Obligatoriske fag Naturvidenskabelige fag Valgfag

I denne studieretning skal man løfte enten et sprog, fysik eller 
kemi til A-niveau, da alle studieretninger skal indeholde 4 
A-fag.

Hvis man vælger at løfte et sprog, skal man bruge et af de 
andre valgfag til enten naturgeografi C eller biologi B.

De andre valgfag i 3g kan anvendes enten til at løfte et af  
de fag, man har haft i forvejen, til B- eller A-niveau, eller til 
at tage helt nye fag på C- eller B-niveau.  
Se listen over valgfag side 19.   

* Hvis 2. fremmedsprog er på begynderniveau, skal der 
bruges et valgfag til at løfte sproget til A-niveau.

Dine valgmuligheder

Matematik Matematik A
Fysik Fysik B
Kemi Kemi B

Dansk Dansk A
Historie Historie A
Engelsk Engelsk B

2. fremmedsprog Fransk/Spansk/Tysk B* 
Samfundsfag Samfundsfag C

Kunstnerisk fag Kunstnerisk fag C
Biologi Biologi C

Religion Religion C
Oldtidskundskab Oldtidskundskab C

Idræt Idræt C
Valgfag Valgfag A
Valgfag Valgfag
Valgfag Valgfag
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Naturvidenskab | Studieretning 2 

Matematik A
Kemi A
Fysik B

Kombinationen af matematik og kemi på A-niveau er 
oplagt for alle, der gerne vil være med til at udvikle alt 
fra lægemidler til emballage til mad. Et vigtigt element  
i mit valg af studieretning var netop vekselvirkningen 
mellem teori og eksperiment. I den daglige undervis-
ning er fagene matematik og kemi I høj grad flettet ind 
i hinanden. Derfor er det naturligt at inddrage eksem-
pler fra kemi for at illustrere og levendegøre matemati-
ske begreber. 

Med fag som matematik og kemi er man efter gym- 
nasiet godt rustet til et studie på en af de mange 
universitets- eller ingeniøruddannelser. Det kunne føre 
til en fremtid som ingeniør, biokemiker, biolog, læge, 
dyrlæge eller måske en karriere inden for forskning 
(PhD).

Tre ord om denne studieretning: 

Udviklende, 
intensiv og 
udfordrende

Inas Jehad Khalil Houji 3a
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1g 2g 3g

Studieretningsfag Obligatoriske fag Naturvidenskabelige fag Valgfag

Dine valgmuligheder

Matematik Matematik A
Kemi Kemi A
Fysik Fysik B

Dansk Dansk A
Historie Historie A
Engelsk Engelsk B

2. fremmedsprog Fransk/Spansk/Tysk B*
Samfundsfag Samfundsfag C

Kunstnerisk fag Kunstnerisk fag C
Biologi Biologi C

Religion Religion C
Oldtidskundskab Oldtidskundskab C

Idræt Idræt C
Valgfag Valgfag 
Valgfag Valgfag

Valgfagene i 3g kan anvendes enten til at løfte et af de fag, man 
har haft i forvejen, til B- eller A-niveau, eller til at tage helt nye 
fag på C- eller B-niveau.

Se listen over valgfag side 19.     
 
* Hvis 2. fremmedsprog er på begynderniveau, skal der bruges et 
valgfag til at løfte sproget til A-niveau. 
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Naturvidenskab | Studieretning 3 

Matematik A
Fysik A
Kemi B

Jeg var meget sikker på, at jeg ville vælge matematik 
og fysik i gymnasiet. Det har altid interesseret mig, og 
jeg håbede på, at fagenes tunge teoretiske dele ikke 
ville ødelægge min nysgerrighed for fysik og matematik. 
Det har det heller ikke gjort. Fagene spiller godt sam- 
men, fx anvender vi vektorer fra matematik til at 
beskrive bevægelser i fysik. Det er ikke nogen hem- 
melighed, at der er meget regnearbejde i fagene, men 
det giver en meget større forståelse og indsigt i dem. 
Det er netop det, jeg synes er spændende, specielt i 
fysik hvor vi kan få svar på en masse spørgsmål. 
Hvordan kan vi beskrive sammenhængene i verden? 
Hvordan foregår det egentligt? 

På AT-7 rejsen tager jeg til Sicilien, hvor vi skal 
observere og undersøge vulkanen Etna ved at se på  
de geofysiske processer i vulkanen. Dette er virkeligt 
spændende, vi har bl.a. regnet på højden af de lava 
søjler, som kan forekomme ved et eventuelt udbrud. 
Nogen vil nok kalde arbejdet i fysik og matematik en 
smule nørdet, men det er der også plads til at være  
på VG.

Tre ord om denne studieretning: 

Spændende, 
interessant  
og oplysende

Magnus Hornhave Nymann 3a
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Valgfagene i 3g kan anvendes enten til at løfte et af de 
fag, man har haft i forvejen, til B- eller A-niveau, eller til 
at tage helt nye fag på C- eller B-niveau.

Se listen over valgfag side 19.

* Hvis 2. fremmedsprog er på begynderniveau, skal der 
bruges et valgfag til at løfte sproget til A-niveau. 

Dine valgmuligheder

1g 2g 3g

Studieretningsfag Obligatoriske fag Naturvidenskabelige fag Valgfag

Matematik Matematik A
Fysik Fysik A
Kemi Kemi B

Dansk Dansk A
Historie Historie A
Engelsk Engelsk B

2. fremmedsprog Fransk/Spansk/Tysk B* 
Samfundsfag Samfundsfag C

Kunstnerisk fag Kunstnerisk fag C
Biologi Biologi C

Religion Religion C
Oldtidskundskab Oldtidskundskab C

Idræt Idræt C
Valgfag Valgfag 
Valgfag Valgfag
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Naturvidenskab | Studieretning 4 

Matematik A
Bioteknologi A
Fysik B

Jeg har valgt biotek, fordi jeg altid har været forelsket i 
de naturvidenskabelige fag, og fordi jeg ønsker at læse 
medicin i fremtiden. Dengang jeg gik i folkeskole, 
elskede jeg biologi og fysik/kemi og var helt fascineret 
af hvordan kroppen fungerede på det molekylære 
niveau. Det er faktisk også hvad biotek er. Det er faget, 
hvor man lærer om de kemiske og biologiske processer 
i kroppen. Studieretningen er forholdsvis ny, hvilket 
betyder at undervisningsmaterialet er nyt, og at man 
lærer om ting, der er relevante for os her og nu. 

Med biotek er der mulighed for komme ud på mange 
forskellige ekskursioner, da der hele tiden kommer ny 
og frisk forskning. Når man skal skrive AT og SRP er 
der utrolig mange fagkombinationer med biotek, jeg 
skriver f.eks. AT i biotek og samfundsfag.

Tre ord om denne studieretning: 

Moderne, 
fordybelses krævende 
og relevant

Amalie Kjær Andresen 3b
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Valgfagene i 3g kan anvendes enten til at løfte et af de 
fag, man har haft i forvejen, til B- eller A-niveau, eller til 
at tage helt nye fag på C- eller B-niveau.

Se listen over valgfag side 19.    
 
* Hvis 2. fremmedsprog er på begynderniveau, skal der 
bruges et valgfag til at løfte sproget til A-niveau.

Denne studieretning giver B-niveau kompetence i biologi 
og kemi. 

1g 2g 3g

Studieretningsfag Obligatoriske fag Naturvidenskabelige fag Valgfag

Dine valgmuligheder

Matematik Matematik A
Bioteknologi Bioteknologi A

Fysik Fysik B
Dansk Dansk A

Historie Historie A
Engelsk Engelsk B

2. fremmedsprog Fransk/Spansk/Tysk B* 
Samfundsfag Samfundsfag C

Kunstnerisk fag Kunstnerisk fag C
Religion Religion C

Oldtidskundskab Oldtidskundskab C
Idræt Idræt C

Valgfag Valgfag 
Valgfag Valgfag
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Naturvidenskab | Studieretning 5 

Biologi A
Kemi B

Jeg har altid været interesseret i naturen. Med denne 
kombination lærer jeg, hvordan levende organismer 
fungerer, og hvordan liv opstår og forsvinder. Jeg er 
mest interesseret i menneskekroppen og synes, at det 
er spændende at lære, hvilke processer der sker inde  
i mig, hvordan sygdomme påvirker min krop, og hvor  
jeg stammer fra. 

I disse fag laver vi eksperimenter med baser og syrer, 
mikroorganismer og kroppens fordøjelse. Alt fra at 
smelte metal med syre til at undersøge vores eget blod 
under et mikroskop. Forsøg er learning by doing!
 
Inden jeg startede i gymnasiet, vidste jeg kun, at jeg 
gerne ville studere noget naturvidenskabeligt. Igennem 
de tre år har jeg så kunnet beslutte, at jeg vil studere 
lige præcis medicin eller bioteknologi på universitetet.

Tre ord om denne studieretning: 

Undersøgende,  
levende og 
eksperimenterende

Mads Landbo 3d
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I denne studieretning skal man løfte enten kemi, matema-
tik eller et sprog til A-niveau, da alle studieretninger skal 
indeholde 4 A-fag.

De to andre valgfag i 3g kan anvendes enten til at løfte  
et af de fag, man har haft i forvejen, til B- eller A-niveau, 
eller til at tage helt nye fag på C- eller B-niveau.

Se listen over valgfag side 19.    
 
* Hvis 2. fremmedsprog er på begynderniveau, skal der 
bruges et valgfag til at løfte sproget til A-niveau.

 

1g 2g 3g

Studieretningsfag Obligatoriske fag Naturvidenskabelige fag Valgfag

Dine valgmuligheder

Biologi Biologi A
Kemi Kemi B

Dansk Dansk A
Historie Historie A

Matematik Matematik B
Engelsk Engelsk B

2. fremmedsprog Fransk/Spansk/Tysk B* 
Samfundsfag Samfundsfag C

Kunstnerisk fag Kunstnerisk fag C
Fysik Fysik C

Religion Religion C
Oldtidskundskab Oldtidskundskab C

Idræt Idræt C
Valgfag Valgfag A
Valgfag Valgfag
Valgfag Valgfag
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Samfundsvidenskab | Studieretning 6 

Samfundsfag A
Matematik A

Jeg har valgt studieretningen med samfundsfag og 
matematik på A-niveau, fordi jeg altid har interesseret 
mig for samfundet omkring mig.

De to fag supplerer hinanden rigtig godt. I vores 
studieretningsopgave arbejdede vi eksempelvis med 
forskellige økonomiske teorier og forsøgte at opstille 
vores egen model, der kunne forklare den økonomiske 
udvikling i et samfund ved hjælp af ligninger. Derefter 
diskuterede vi fordelene og ulemperne ved de forskelli-
ge teorier og argumenterede for, hvordan de passede 
med den model, som vi selv havde lavet. I sådan en 
opgave kunne jeg virkelig se, hvordan samfundsfag og 
matematik begge kan bidrage til en bredere forståelse 
af samfundet, økonomiens kredsløb og menneskers 
adfærd. Nuanceret, dybdegående og vidensgivende er 
ord, der beskriver min fagkombination godt!

Tre ord om denne studieretning: 

Nuanceret,  
dybdegående og 
vidensgivende

Sara Werge 3f
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Valgfagene i 3g kan anvendes enten til at løfte et af de 
fag, man har haft i forvejen, til B- eller A-niveau, eller til 
at tage helt nye fag på C- eller B-niveau.  

Se listen over valgfag side 19.

Der er mulighed for andre kombinationer og niveauer  
i de naturvidenskabelige fag.    
 
* Hvis 2. fremmedsprog er på begynderniveau, skal der 
bruges et valgfag til at løfte sproget til A-niveau.

Dine valgmuligheder

1g 2g 3g

Studieretningsfag Obligatoriske fag Naturvidenskabelige fag Valgfag

Samfundsfag Samfundsfag A
Matematik Matematik A

Dansk Dansk A
Historie Historie A
Engelsk Engelsk B

2. fremmedsprog Fransk/Spansk/Tysk B*
Kunstnerisk fag Kunstnerisk fag C

Fysik Fysik C
Biologi Biologi C

Naturvidenskab Naturvidenskab
Naturvidenskab B Naturvidenskab B

Religion Religion C
Oldtidskundskab Oldtidskundskab C

Idræt Idræt C
Valgfag Valgfag
Valgfag Valgfag
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Samfundsvidenskab | Studieretning 7 

Samfundsfag A
Engelsk A

Min fagkombination er ambitiøs, global og spændende. 
Jeg har valgt at have engelsk og samfundsfag på 
A-niveau, da det helt enkelt er her mine egne person-
lige interesser ligger. 

I engelsk synes jeg især godt om det fokus, der er på 
kulturen og litteraturen rundt i den engelsksprogede 
verden. Vi arbejder med nogle emner, der er gode til at 
give en bedre forståelse af verden omkring os. I foråret 
skrev vi for eksempel studieretningsopgave om den 
amerikanske præsidentkampagne, og jeg valgte at 
analysere Clinton og Trumps annonceringstaler.  
Fagkombinationen giver rigtig god mening, fordi vores 
forståelse af verden gennem engelskfaget jo i den grad 
også udvikles gennem samfundsfag på A-niveau.

Tre ord om denne studieretning: 

Ambitiøs, 
global og 
spændende

Jakob Pronk Mollerup 3s
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1g 2g 3g

Studieretningsfag Obligatoriske fag Naturvidenskabelige fag Valgfag

Valgfagene i 3g kan anvendes enten til at løfte et af de 
fag, man har haft i forvejen, til B- eller A-niveau, eller til 
at tage helt nye fag på C- eller B-niveau.

Se listen over valgfag side 19.

Der er mulighed for andre kombinationer og niveauer  
i de naturvidenskabelige fag.   

* Hvis 2. fremmedsprog er på begynderniveau, skal der 
bruges et valgfag til at løfte sproget til A-niveau.

Dine valgmuligheder

Samfundsfag Samfundsfag A
Engelsk Engelsk A

Dansk Dansk A
Historie Historie A

Matematik Matematik B
2. fremmedsprog Fransk/Spansk/Tysk B*
Kunstnerisk fag Kunstnerisk fag C

Fysik Fysik C
Biologi Biologi C

Naturvidenskab Naturvidenskab
Naturvidenskab B Naturvidenskab B

Religion Religion C
Oldtidskundskab Oldtidskundskab C

Idræt Idræt C
Valgfag Valgfag
Valgfag Valgfag
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Samfundsvidenskab | Studieretning 8 og 9 

Samfundsfag A
Tysk fortsætter A

Samfundsfag A
Fransk eller spansk 
fortsætter A

Samfundsfag supplerer i høj grad de andre fag. Ikke 
mindst sprogfag kan præges i en samfundsfaglig 
retning. I fransk betyder det, at vi kan arbejde med 
aktuelle begivenheder som terror i Frankrig, samtidig 
med at vores fokus ikke begrænser sig til Frankrig, men 
omfatter hele den frankofone verden, som fx Quebec i 
Canada, Algeriet i Nordafrika og Libanon i Mellemøsten. 
Dermed oplever jeg, at undervisningen handler om det, 
der interesserer mig allermest. 

I studieretningsprojektet her i 3g vil jeg kombinere 
samfundsfag og fransk og bruge viden fra disse fag til 
at besvare følgende spørgsmål: Beskytter eller under-
graver det franske burkini-forbud og forbuddet mod 
religiøse symboler i det offentlige rum de liberale 
frihedsrettigheder?

Tre ord om denne studieretning: 

Aktuel, 
undersøgende  
og diskuterende

Frederik Samuel Müller 3f
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Valgfagene i 3g kan anvendes enten til at løfte et af de 
fag, man har haft i forvejen, til B- eller A-niveau, eller til 
at tage helt nye fag på C- eller B-niveau.

Se listen over valgfag side 19.

Der er mulighed for andre kombinationer og niveauer  
i de naturvidenskabelige fag.    
 
* Hvis 2. fremmedsprog er på begynderniveau, skal der 
bruges et valgfag til at løfte sproget til A-niveau.

Dine valgmuligheder

1g 2g 3g

Studieretningsfag Obligatoriske fag Naturvidenskabelige fag Valgfag

Samfundsfag Samfundsfag A
2. fremmedsprog Tysk, Fransk eller Spansk fortsætter A 

Dansk Dansk A
Historie Historie A
Engelsk Engelsk B

Matematik Matematik B
Kunstnerisk fag Kunstnerisk fag C

Fysik Fysik C
Biologi Biologi C

Naturvidenskab Naturvidenskab
Naturvidenskab B Naturvidenskab B

Religion Religion C
Oldtidskundskab Oldtidskundskab C

Idræt Idræt C
Valgfag Valgfag
Valgfag Valgfag
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Sprog | Studieretning nr. 10 

Engelsk A
Spansk begynder A
Latin C

Jeg valgte en fagkombination med spansk, fordi jeg 
efter 10 år i folkeskolen savnede et nyt og spændende 
fag. Jeg elsker sprog og ville gerne lære endnu et af de 
større verdenssprog. 

Spansk er et virkelig godt fag at arbejde tværfagligt i 
med både samfundsfag, dansk og engelsk. Mexico har 
været et ret oplagt tema som bindeled mellem USA  
og Latinamerika. Vi har arbejdet både med sociale 
problemer og spændende kunstnere som fx Frida Kahlo.
I 2g var jeg med i udvekslingen med gymnasiet i 
Badalona. Det var rigtig sjovt at prøve at bo og leve, 
som spanierne gør. Jeg fik trænet en masse daglig-
dags-spansk og blev virkelig mødt med åbne arme af 
udvekslingsfamilien.

Tre ord om denne studieretning: 

Kulturmøder,  
sprogligt fokus og 
amerikanske studier

Katrine Olund Djurhuus 3k
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Valgfagene i 3g kan anvendes enten til at løfte et af de 
fag, man har haft i forvejen, til B- eller A-niveau, eller til 
at tage helt nye fag på C- eller B-niveau.

Se listen over valgfag side 19.    
 
Der er mulighed for andre kombinationer og niveauer i  
de naturvidenskabelige fag.

Dine valgmuligheder

Engelsk Engelsk A
Spansk Spansk begynder A

Latin Latin C
Dansk Dansk A

Historie Historie A
Matematik Matematik B

Samfundsfag Samfundsfag C
Kunstnerisk fag Kunstnerisk fag C

Fysik Fysik C
Biologi Biologi C

Naturvidenskab Naturvidenskab
Religion Religion C

Oldtidskundskab Oldtidskundskab C
Idræt Idræt C

Valgfag Valgfag
Valgfag Valgfag
Valgfag Valgfag

Studieretningsfag Obligatoriske fag Naturvidenskabelige fag Valgfag
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Sprog | Studieretning 11 

Engelsk A
Spansk begynder A
Fransk eller tysk fortsætter B

Tre ord om denne studieretning: 

International,  
anvendelig og 
perspektiverende
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Denne studieretning har en stærk sproglig profil, idet 
den består af engelsk og spansk på A-niveau og tysk 
eller fransk på B-niveau. Samtidig fylder matematik og 
naturvidenskab mindre, så der er tid til den sproglige 
og kulturelle fordybelse.

Studieretningen er for dig, som gerne vil begå dig 
internationalt og opleve mødet med andre kulturer.

Thure Lindhardt 
holder oplæg i 

engelsk i forbindelse 
med 500 året for 

Shakespeare.



Studieretningsfag Obligatoriske fag Naturvidenskabelige fag Valgfag

1g 2g 3g
Engelsk Engelsk A
Spansk Spansk begynder A

2. fremmedsprog Fransk eller tysk fortsætter B
Dansk Dansk A

Historie Historie A
Matematik Matematik C

Samfundsfag Samfundsfag C
Kunstnerisk fag Kunstnerisk fag C

Fysik Fysik C
Biologi Biologi C

Naturvidenskab Naturvidenskab
Religion Religion C

Oldtidskundskab Oldtidskundskab C
Idræt Idræt C

Valgfag Valgfag
Valgfag Valgfag
Valgfag Valgfag

Dine valgmuligheder
Denne studieretning har matematik på C-niveau.   
 
Valgfagene i 3g kan anvendes enten til at løfte et af de 
fag, man har haft i forvejen, til B- eller A-niveau, eller til 
at tage helt nye fag på C- eller B-niveau.

Se listen over valgfag side 19.

Der er mulighed for andre kombinationer og niveauer i 
de naturvidenskabelige fag.
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Sprog | Studieretning 12 

Engelsk A
Tysk fortsætter A
Samfundsfag B

Hvis man kan et sprog til fingerspidserne, vil der være 
et hav af muligheder for én senere hen – ikke bare 
fagligt og arbejdsmæssigt, men i den grad også 
personligt. 

Vi ved alle sammen, hvorfor engelsk er vigtigt. Tysk 
derimod bliver tit mødt fordomsfuldt, men jeg ser 
virkelig en skønhed i det tyske sprogs struktur, som 
faktisk er nemmere at tage til sig som dansker end  
det engelske. Derudover er Tyskland jo Danmarks 
største handelspartner.

I tysk lærer vi om tysk kultur og historie i bred forstand 
og arbejder både med klassiske tekster, tyske film og 
grammatik. 

Tre ord om denne studieretning: 

Kommunikation, 
kultur og  
kontakt

Caroline Amalie Ørum-Hansen 3j
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Valgfagene i 3g kan anvendes enten til at løfte et af de 
fag, man har haft i forvejen, til B- eller A-niveau, eller til 
at tage helt nye fag på C- eller B-niveau.

Se listen over valgfag side 19. 

Der er mulighed for andre kombinationer og niveauer i  
de naturvidenskabelige fag.

Dine valgmuligheder

1g 2g 3g

Studieretningsfag Obligatoriske fag Naturvidenskabelige fag Valgfag

Engelsk Engelsk A
2. fremmedsprog Tysk fortsætter A

Samfundsfag Samfundsfag B
Dansk Dansk A

Historie Historie A
Matematik Matematik B

Kunstnerisk fag Kunstnerisk fag C
Fysik Fysik C

Biologi Biologi C
Naturvidenskab Naturvidenskab

Naturvidenskab B Naturvidenskab B
Religion Religion C

Oldtidskundskab Oldtidskundskab C
Idræt Idræt C

Valgfag Valgfag
Valgfag Valgfag
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Sprog | Studieretning 13 

Engelsk A
Fransk eller spansk fortsætter A 
Samfundsfag B

Jeg har valgt disse fag, fordi jeg på denne måde hele 
tiden lærer noget nyt om den engelsk- og franskspro-
gede verden. Både kultur og sprog er virkelig brugbart, 
for kommer man til London eller Paris, kan man jo lige 
pludselig snakke med de lokale uden problemer.
Sam tidig begynder man at forstå deres kultur på en 
måde, som man normalt ikke ville få mulighed for.

I disse fag er der ofte gruppearbejde, tekstforståelse og 
masser af taletid, hvilket er helt vildt motiverende. I 2g 
er der mulighed for at deltage i udveksling til Frankrig, 
mens engelsk altid er højaktuelt i forhold til tværfaglige 
projekter. 

Tre ord om denne studieretning: 

Sproglig, 
anderledes og 
spændende

Jeppe Lynggaard Als 3h
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Dine valgmuligheder

Valgfagene i 3g kan anvendes enten til at løfte et af de fag, 
man har haft i forvejen til B- eller A-niveau, eller til at tage 
helt nye fag på C- eller B-niveau.

Se listen over valgfag side 19.    
 
Der er mulighed for andre kombinationer og niveauer i  
de naturvidenskabelige fag.

1g 2g 3g

Studieretningsfag Obligatoriske fag Naturvidenskabelige fag Valgfag

Engelsk Engelsk A
2. fremmedsprog Fransk eller spansk fortsætter A

Samfundsfag Samfundsfag B
Dansk Dansk A

Historie Historie A
Matematik Matematik B

Kunstnerisk fag Kunstnerisk fag C
Fysik Fysik C

Biologi Biologi C
Naturvidenskab Naturvidenskab

Naturvidenskab B Naturvidenskab B
Religion Religion C

Oldtidskundskab Oldtidskundskab C
Idræt Idræt C

Valgfag Valgfag
Valgfag Valgfag
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Kunst | Studieretning 14

Musik A
Engelsk A

Musikken er meget vigtig for mig, jeg elsker at arbejde 
kreativt. Om det ender med, at jeg arbejder med musik 
ved jeg ikke, men det er min store hobby. I værste fald, 
hvis jeg nu finder en uddannelse, som jeg bare MÅ 
tage, og det ikke er i den kreative afdeling, så har jeg 
stadig gode muligheder for det. Jeg har matematik på 
B-niveau og engelsk på A, så jeg er ikke dårligere 
stillet end andre studieretninger, bare fordi jeg har 
musik A. Det kan man godt have tendens til at tro,  
men det er ikke rigtigt.

På studieretningen arbejder man meget seriøst med 
fagene, både i musik og engelsk. I studieretningsprojek-
tet vil jeg finde en kunstner, hvis lyrik jeg vil analysere 
og bagefter sammenholde med det musikalske udtryk. 
Det synes jeg er spændende. Man lærer også at 
sam arbejde gennem den fælles musikinteresse, og det 
betyder, at man bliver mere engageret i undervisningen. 

Tre ord om denne studieretning: 

Sjovt,  
seriøst og 
motiverende

Ulrik Windfeldt-Schmidt 3m 
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Dine valgmuligheder

Valgfagene i 3g kan anvendes enten til at løfte et af de fag, 
man har haft i forvejen, til B- eller A-niveau, eller til at tage 
helt nye fag på C- eller B-niveau.

Se listen over valgfag side 19.

Der er mulighed for andre kombinationer og niveauer i  
de naturvidenskabelige fag.    

* Hvis 2. fremmedsprog er på begynderniveau, skal der 
bruges et valgfag til at løfte sproget til A-niveau.

1g 2g 3g

Studieretningsfag Obligatoriske fag Naturvidenskabelige fag Valgfag

Musik Musik A
Engelsk Engelsk A

Dansk Dansk A
Historie Historie A

2. fremmedsprog Fransk/Spansk/Tysk B*
Matematik Matematik B

Samfundsfag Samfundsfag C
Fysik Fysik C

Biologi Biologi C
Naturvidenskab Naturvidenskab

Naturvidenskab B Naturvidenskab B
Religion Religion C

Oldtidskundskab Oldtidskundskab C
Idræt Idræt C

Valgfag Valgfag
Valgfag Valgfag
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Kunst | Studieretning 15 og 16 

Musik A
Tysk fortsætter A

Musik A
Fransk eller spansk 
fortsætter A

Jeg har valgt musik A, fordi jeg elsker musik og selv 
spiller og synger. Tysk A har jeg valgt, fordi jeg synes, 
at kulturen og historien i Tyskland er spændende, og 
der er nogle tyske/østrigske komponister som Johann 
Sebastian Bach og Mozart, som jeg er meget fascineret 
af. Det er rigtig interessant at have musik på VG, da 
man både lærer en masse teori og får lov til at spille 
og synge i mange forskellige sammenhænge og genrer. 

Tysk er et godt sprog at kunne, og samtidig lærer man 
om de forskellige kunstnere og Tysklands historie. Jeg 
har tænkt mig at bruge de to fag i mit kommende 
studieretningsprojekt, hvor jeg vil fokusere på Bach  
og hans musik. 

Tre ord om denne studieretning: 

Spændende, 
udfordrende 
og lærerig

Friederike Eva Schauerte 3m
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1g 2G 3G

Studieretningsfag Obligatoriske fag Naturvidenskabelige fag Valgfag

Dine valgmuligheder

Valgfagene i 3g kan anvendes enten til at løfte et af de fag, 
man har haft i forvejen, til B- eller A-niveau, eller til at tage 
helt nye fag på C- eller B-niveau.

Se listen over valgfag side 19.

Der er mulighed for andre kombinationer og niveauer i  
de naturvidenskabelige fag.

  

Musik Musik A
2. fremmedsprog Tysk, Fransk eller Spansk fortsætter A

Dansk Dansk A
Historie Historie A
Engelsk Engelsk B

Matematik Matematik B
Samfundsfag Samfundsfag C

Fysik Fysik C
Biologi Biologi C

Naturvidenskab Naturvidenskab
Naturvidenskab B Naturvidenskab B

Religion Religion C
Oldtidskundskab Oldtidskundskab C

Idræt Idræt C
Valgfag Valgfag
Valgfag Valgfag
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Kunst | Studieretning 17

Musik A
Matematik A

Jeg har valgt denne linje, fordi den er en kombination 
af to af mine interesser. Desuden er matematik et 
enormt godt fag at have haft på A-niveau, hvis man vil 
på universitetet. Musikfagets styrke ligger i højere grad  
i selve skolegangen. Vælger man musik, betyder det, at 
man kan få lov til at være kreativ i skoletiden på et 
helt andet plan end i de andre fag. 

Man finder hurtigt ud af, at de to fag indholdsmæssigt 
er vidt forskellige, men arbejder på samme måde. I 
begge fag bruger man samme metodiske tilgang, idet 
man skal holde styr på en masse regler samtidig. Det 
lyder kompliceret, men er i virkeligheden smaddersjovt, 
og man mærker, at fagene går op i en højere enhed.

Tre ord om denne studieretning: 

Relevant,  
systematisk  
og kreativ

Laurits Sebastian Dahl 3m
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1g 2g 3g

Studieretningsfag Obligatoriske fag Naturvidenskabelige fag Valgfag

Dine valgmuligheder

Valgfagene i 3g kan anvendes enten til at løfte et af de fag, 
man har haft i forvejen, til B- eller A-niveau, eller til at tage 
helt nye fag på C- eller B-niveau.

Se listen over valgfag side 19.

Der er mulighed for andre kombinationer og niveauer i  
de naturvidenskabelige fag.    

* Hvis 2. fremmedsprog er på begynderniveau, skal der 
bruges et valgfag til at løfte sproget til A-niveau.

Musik Musik A
Matematik Matematik A

Dansk Dansk A
Historie Historie A
Engelsk Engelsk B

2. fremmedsprog Fransk/Spansk/Tysk B *
Samfundsfag Samfundsfag C

Fysik Fysik C
Biologi Biologi C

Naturvidenskab Naturvidenskab
Naturvidenskab B Naturvidenskab B

Religion Religion C
Oldtidskundskab Oldtidskundskab C

Idræt Idræt C
Valgfag Valgfag
Valgfag Valgfag
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med alle elever inden valg af 
studieretning. Øvrig individuel 
vejledning sker ofte på dit eget 
initiativ. 

Inden eksamen tilbyder gymnasie-
vejlederne et kursus i at håndtere 
eksamensangst. I løbet af skoleåret 
vil der også være mulighed for at 
tale om stresshåndtering i mindre 
grupper sammen med en vejleder. 
I samarbejde med skolens psyko-
log kan vi desuden tilbyde dig at 
deltage i en sorggruppe.

Læse- og skrivevejledning
For mange elever opleves det som 
en stor udfordring at læse og 
forstå den omfattende mængde 
fagligt læsestof, der er forbundet 
med at tage en studentereksamen. 
Virum Gymnasium har derfor fokus 
på læsetræning. I begyndelsen af 
1g undersøges elevernes læseha-
stighed, læseforståelse og stavning 
ved en screening, som skolens 
læsevejledere foretager i alle 
klasser. Herefter kommer elever, 

Vejledningscentret befinder sig på 
skolens vestgang. Her kan du 
møde din gymnasievejleder, din 
læse- og skrivevejleder, din 
matematikvejleder, Team-Danmark 
koordinatoren og skolens psykolog. 
Her finder du også ca. en gang om 
måneden vejlederen fra Studievalg 
København, som rådgiver dig om 
valg af videregående uddannelser. 
Vores træffetider kan findes  
på skolens hjemmeside samt på 
opslag ved Vejledningscentret.

Gymnasievejledning
Hver klasse har sin faste gymna-
sievejleder, som følger dig gennem 
alle 3 år og støtter dig i, at du 
gennemfører din uddannelse på 
den bedst mulige måde. Vejlednin-
gen består både af en kollektiv del 
og en individuel del. Sammen med 
din klasse bliver du vejledt i bl.a. 
gode studiestrategier og notattek-
nik, og du får løbende gode råd og 
vigtige informationer i forbindelse 
med din uddannelse. Klassens 
gymnasievejleder taler individuelt 

der har behov for det, på et ekstra 
læsetræningskursus i løbet af 1g. 
Derudover vil alle elever i starten 
af deres studieretningsforløb i 1g 
blive undervist i hensigtsmæssige 
læse- og forståelsesstrategier.
Læse- og skrivevejlederne på 
Virum Gymnasium tilbyder også 
skrivevejledning og kurser til 
elever, der har svært ved at få 
skrevet de skriftlige afleveringer. 
Skrivevejledningen finder sted hver 
mandag fra september til maj 
efter 4. modul.

På skolens hjemmeside 
www.virum-gym.dk under 
punktet ”Gymnasievejledning” 
findes mange gode og nyttige 
informationer.
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Vejledningscenter 
– vi er til for dig



Matematikvejledningen
Matematik er centralt i dagligda-
gen 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. Screeningen 
efterbehandles af skolens to 
matematikvejledere. 

Hvis du scorer relativt lavt i 
screeningen, giver vi dig individu-
elt målrettet og fleksibel supple-
rende undervisning. 

Ganske få elever kan score meget 
lavt i screeningen, og det kan 
være tegn på specifikke matema-
tikvanskeligheder – også kaldet 
dyskalkuli. Du vil i det tilfælde 
blive tilbudt en personlig samtale 
med en matematikvejleder med 
henblik på evt. særlig støtte.  

Matematikvejledningen inviterer 
desuden til workshops og kurser 
indenfor forskellige områder. Disse 
forløb er åbne for alle interessere-
de elever.

Endvidere tilbyder matematikvej-
ledningen ved skoleårets slutning 
et særligt repetitionsforløb til 
B-niveau elever, der er i fare for 
ikke at bestå den skriftlige 
studentereksamen. Endelig er 
matematikvejlederne tilknyttet 
lektieværkstedet, så du mindst  
en gang ugentligt kan træffe en 
matematikvejleder i lektieværk-
stedet. 

Gymnasievejlederne på VG.
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Den psykologiske vejledning
varetages af psykolog Susanne 
Nørgaard. Der er tale om kortere 
samtaleforløb. Du henvises til 
psykologen via din gymnasie-
vejleder. 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 kontakt-

besvær
• 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.

Team Danmark - og elitesport-
skoordinator Thomas Madsen 
træffes også i Vejledningscentret, 
dog uden faste vejledningstids-
punkter. Du kan til enhver tid 
træffe aftale om et møde ved at 
kontakte Thomas på Lectio, pr. 
mail eller på telefon 25 34 31 34. 
Thomas kan svare på spørgsmål 
og rådgive om forhold, der 
vedrører at være Team Danmark- 
eller elitesportselev på VG.

Studievalg København
er navnet på den institution, som 
vejleder dig om videregående 
uddannelser og dine uddannelses-
muligheder. Vejlederen kan træffes 
i Vejledningscentret samt i 
forbindelse med arrangementer for 
hele årgange. Du kan bestille tid til 
en samtale via vores hjemmeside.

Jens Ola Malmquist
Matematikvejleder 
jm@edu.virum-gym.dk

Susanne Nørgaard  
psykolog 
sun@edu.virum-gym.dk

Mohammad Ajine
Studievalg København
moa@studievalg.dk

Signe Kvist Mengel
Matematikvejleder 
sk@edu.virum-gym.dk
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TD-koordinator  
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Hanne Dammand Nielsen
Læse- og skrivevejleder 
aj@edu.virum-gym.dk

Hanne Christensen
Gymnasievejleder
hc@edu.virum-gym.dk 

Vibeke Sterup Petersen
Gymnasievejleder  
vp@edu.virum-gym.dk

Trine Juul
Læse- og skrivevejleder 
tj@edu.virum-gym.dk 

Inger Belling
Gymnasievejleder
ib@edu.virum-gym.dk

Thomas Seifert
Gymnasievejleder  
ts@edu.virum-gym.dk

Carsten Erichsen
Læse- og skrivevejleder 
ce@edu.virum-gym.dk 

Lene Rosenbeck
Gymnasievejleder  
lr@edu.virum-gym.dk

Anne Mette Foss Jørgensen
Læse- og skrivevejleder
aj@edu.virum-gym.dk
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Faglighed og
fordybelse
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TALENTER
Talent- og interessetilbud
Talentudvikling handler om at gøre 
noget ekstra for de elever, der har 
mulighed for at blive blandt de 
allerbedste, hvis deres talent bliver 
stimuleret. På VG tager vi os tid til 
talenterne og de elever, der bare er 
nysgerrige på mere viden inden 
for ét eller flere felter. Vi ønsker at 
udfordre og løfte eleverne fagligt 
og give mulighed for fordybelse, 
intellektuel inspiration og kreative 
udfordringer. 

VGs talentprogram ”Tid til talent” 
rummer tilbud til alle typer 
talenter og fagligt nysgerrige elever 
inden for både videnskabelige og 
kreative områder og alle talentak-
tiviteterne giver eleverne mulighed 
for at opleve verden uden for 
klasserummet og møde nye 
spændende mennesker, der 
interesserer sig for det samme 
som dem selv. Det er muligt at 
deltage i en bred vifte af eksterne 
talentaktiviteter og nationale og 
internationale konkurrencer og i 
diverse interne talentaktiviteter, 
som f.eks. masterclasses, inspirati-
onsaftener og studiekredse.

Se talentbrochuren ”Tid til talent” 
og den supplerende pjece om VGs 
særlige science-talent-program på 
VGs hjemmeside.



VG hold vandt Debatkonkurrence
For 4. år i træk, deltog Virum Gymnasium i The English 
Speaking Unions årlige Debating Cup, og vi var i år 
også vært for arrangementet, som løb af stablen i 
november måned. I alt 16 sjællandske gymnasier deltog 
i konkurrencen, hvor elevernes engelskkundskaber 
testes sammen med evnen til at tænke hurtigt og 
taktisk i spillet om, hvem der kan komme med de mest 
overbevisende argumenter for eller imod en given sag.

Finalen i dette års konkurrence stod mellem Sorø 
Akademi og VG, som vandt med vores hold bestående 
af Magnus Gammelgaard Bøttcher 1d, Linea Gry Ebbesen 
1d og Marie Munk Boje-Larsen 1j med emnet  
”This house would in times of economic crisis cut 
funding of the arts”. 

Vinderne fra VG I ESU Debating Cup sammen med 
grevinde Alexandra som er protektor for EUS.
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4. plads ved årets  
filosofi-Olympiade til VG-elev

Johannes Hermann Palbøl, 3.h fik  
en flot fjerdeplads ved den årlige 
filosofiolympiades nationale finale, der 
blev afholdt i Odense d. 8.-9. april 
2016. Den fine placering har Johannes 
fået for sit filosofiske essay om den 
engelske filosof Jeremy Bentham og 
det følgende citat:

”Nature has placed mankind under 
the governance of two sovereign 
masters, pain and pleasure. It is for 
them alone to point out what we 
ought to do, as well as to determine 
what we shall do.” 

Flere hundrede af landets filosofielever 
deltog i årets konkurrence. De 20 
finalister konkurrerede i Odense om at 
skrive det bedste filosofiske essay. Der 
var afsat fire timer til besvarelsen, der 
skulle skrives på engelsk.    
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”I nat kunne Martin ligeså godt have været den ene-
ste i verdenen, alle lod til at befinde sig i den varme 
tryghed inden døre. Nå ja, næsten alle da, tænkte 
Martin med et bittert smil, mens han spejdede ned 
ad vejen for at se, hvornår der kom en taxa. Ud ad 
øjenkrogen opfattede han et lysglimt. En taxa holdt 
lidt længere oppe på holdepladsen. (…) Hvordan 
kunne han have undgået at se den før nu? Det var 
som om taxa en havde materialiseret sig ud af den 
snefyldte vinternat. (…) da han lagde hånden på 
bildørshåndtaget, hørte han en stemme bag sig: 
”Undskyld mig!”

En kvinde komme småløbende. Hun var omkring de 
fyrre og havde blå læber på grund af kulden. Hvor 
pokker kom hun nu fra? Der havde da ikke været 
andre på stationen? Kvinden afbrød Martins tanker, 
da hun med et bedende udtryk i det frosthvide, 
skælvende ansigt sagde: ”Jeg har ventet meget 
længe på den taxa.”

”Men det har jeg også,” løj Martin, stadig med hån-
den på håndtaget.

”Måske… Måske kunne vi dele den?” foreslog kvin-
den med en snert af desperation i både øjne og 
stemme”.

Talentfuld forfatterspire
Sidste år blev der skrevet om emnet ”at dele” i  
forfatterværkstedet, og her er et uddrag af novellen 
”Han skulle virkelig have lyttet” af Sara Werge Larsen, 3f 



På VG tilbydes udover den daglige 
undervisning et 3-årigt science-
program, der henvender sig til 
interesserede og talentfulde elever 
i de naturvidenskabelige fag. 
Programmet giver mulighed for 

faglig fordybelse og spændende 
udfordringer i naturvidenskabelige 
problemstillinger. Scienceeleverne 
giver også udtryk for, at det er 
attraktivt at kunne indgå i et 
netværk med andre unge, der 
interesserer sig for det samme 
som dem selv. Ved gennemførelse 
af programmet får man et diplom, 
der vedlægges studentereksa-
mensbeviset.

Et stærkt 
sciencegymnasium
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I 1g tilbydes deltagelse i en vifte 
af spændende foredrag på HC 
Ørsted Instituttet og DTU. Nogle 
foredrag er ved forskere i regi af 
Ungdommens Naturvidenskabelige 
Forening /UNF. Emnerne i år er 
bl.a. ”Problemer med tyngdekraf-
ten” og ”Biobrændsel”. 

Endvidere deltager VG i den 
flerfaglige 1g-holdolympiade DM i 
science, hvor vinderne går videre 
til den Europæiske Unions Science 
Olympiade – EUSO.

1g’ere kan også deltage i InterMat, 
et studieforberedende matematik-
program, der udbydes i samarbej-
de med en række andre gymnasi-
er. InterMat bygger bro til de 
videregående uddannelser og kan 
også hjælpe eleverne til at skrive 
en bedre SRP i 3g. Eleverne får i 
forbindelse med programmet 
prøvet kræfter med matematikop-
gaver inden for de emner, der 
arbejdes med det første år på de 
matematiske uddannelser på DTU, 
KU og CBS. 

Som noget nyt i år kan 1g’ere på 
VG også deltage i X-Science.  
X-Science er workshops her på  
VG i form af eksperimentelle 
eftermiddage inden for alle 
gymnasiets naturvidenskabelige 
fag med spændende forsøg og 
hands-on oplevelser på tværs af 
klasser og årgange.

I 2g tilbydes virksomhedsbesøg 
og workshopaktiviteter på DTU og 
KU med forudgående studiekreds 
på VG. Emnerne er bl.a. ”Protein-
kemi/røntgenkrystallografi” og 
”PET-scannere” og der indgår 
virksomhedsbesøg bl.a. bioteksel-
skabet Chr. Hansen og Novozymes. 

Desuden deltager hold fra VG i  
år også i ScienceCup, som er en 
innovativ konkurrence for scien-
ce-elever.

I 3g tilbydes desuden træning 
frem mod og deltagelse i nationale 
og internationale naturvidenskabe-
lige konkurrencer og olympiader 
som Georg Mohr og matema-
tikolympiaden, kemi-, fysik, 
biologi- og geografiolympiaderne 
og andre konkurrencer som 
Drughunter, PetroChallenge og 
Unge Forskere. VG-elever opnår 
hvert år fine resultater og lærer 
rigtigt meget af at være med.
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Som noget nyt er der også 
mulighed for at fungere som 
seniormentor for folkeskoleelever 
på mellemtrinnet i Lyngby-Taar-
bæk Kommune i forbindelse med 
et helt nyt projekt ”Videnskabs-
klubben”. Gymnasieeleverne bliver 
her undervist af forskere fra 
universitetet, inden de selv er 
ansvarlige for at styre undervisnin-
gen og formidle det faglige stof 
videre til de mindre elever på 
kommunens folkeskoler. Se www.
videnskabsklubben.dk. 

Endelig kan man som VG-science-
talentelev fungere som scienceam-
bassadør i formidling af fagligt stof 
i udskolingen – enten rekvireret af 
folkeskolerne, i regi af den 
landsdækkende Naturvidenskabs-
festival i uge 39 eller i forbindelse 
med Åbent Hus på VG 10. januar 
2017.

Dertil kommer supplerende 
aktiviteter for alle interesserede 
naturvidenskabelige elever i form 
af inspirationsaftener ved 
Ph.d-studerende og ingeniører, der 
fortæller om den nyeste forskning 
og erhvervsmuligheder, bl.a. i 
forbindelse med Scienceugen og 
den landsdækkende Naturviden-
skabsfestival i uge 39 og Forsknin-
gens Døgn i foråret. Et godt 
ekstratilbud er X-Science-works-
hops, som er eksperimentelle 
eftermiddage på VG, hvor eleverne 
bl.a. kan komme på forkant med 
deres SRP-opgave.
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Projekt Forskerspirer
Hvert år har VG også en deltager i 
projekt Forskerspirer. I år deltager 
Nanna Marie Tørring Koefoed 3b:

”Som deltager i projekt Forskerspirer 
har jeg chancen for virkelig at grave 
dybt rent fagligt og arbejde med et 
projekt over længere tid, hvilket 
giver mulighed for at udvikle idéen 
til et reelt projekt. Mit projekt går ud 
på at undersøge muligheden for at 
skabe en 'superplante', som bl.a. har 
optimal fotosyntese og tolererer 
større mængder salt. Med hjælp fra 
både gymnasiekoordinator og 
forskerkontakt fra Københavns 
Universitet med særlig viden inden 

for plantevidenskab, er jeg blevet 
hjulpet godt på vej og støttet 
gennem hele processen. Så hvis man 
går med en lille forsker i maven, har 
en idé eller noget man undrer sig 
over og er nysgerrig på, hvordan 
man arbejder videnskabeligt, er 
Projekt Forskerspirer helt klart vejen 
frem.”

Se mere på www.forskerspirer.ku.dk 
og på Facebook  
”Projekt Forskerspirer.”

Samarbejde med universiteter 
og erhvervsliv 
Virum Gymnasium er et af de 
oprindelige deltagergymnasier i 
netværket Danske Science Gymna-
sier – DASG – der udgøres af 
almene og tekniske gymnasier fra 
hele landet. Missionen i DASG er at 
udvikle nye undervisnings- og 
læringsmetoder inden for de 
naturvidenskabelige fag og 
mate matik i samarbejde med 
universiteter og erhvervsliv.

Se pjecen om VG’s særlige 
science-talent program  
2016-19 på VG’s hjemmeside  
www.virum-gym.dk



Faget innovation simplificere-

de de første skridt på vejen 

mod at starte og drive en 

virksomhed. Havde det ikke 

været for den inspiration, vi 

fik fra forløbet, havde vi ikke 

været igang så hurtigt. 

Undervisningen er relevant, 

og man er ikke i tvivl om, 

hvad formålet er, med det 

man lærer – ligegyldigt om 

du vil starte egen virksom-

hed, eller blot vil lære at 

arbejde i et team. Det er et 

af de eneste fag, hvor man 

ikke skal holde øje med sin 

fraværsprocent – man har 

oprigtigt lyst til at komme.

Hjalte Wieth, Soundbox
 

IBM
IBM er én af Virum Gymnasiums 

bedste samarbejdspartnere
 

indenfor innova
tion. Virksomheden 

arrangerer hver
t år en såkaldt 

”Girls 

Day”. Denne dag er, so
m navnet 

antyder, tilegne
t de innovative

 

piger. De får mulighed for at 

besøge IBM og møde kvinder, de
r 

har gjort karrie
re indenfor virk

som-

heden. Pigerne 
får desuden et 

indblik i, hvord
an IBM arbejder 

med at udvikle in
novative produ

k-

ter. IBM har imidlertid tilbud t
il 

begge køn. Prot
otyper står cen

tralt 

indenfor faget 
innovation. IBM 

inviterer innova
tionsklasserne 

på 

Virum Gymnasium til at arbejde 

med apps og pro
totyper. I løbet 

af 

en eftermiddag får eleve
rne 

mulighed for at u
dvikle deres eg

en 

app og skabe e
n prototype.

Innovation Camp

Innovation Cam
p er et event, h

vor 

eleverne får lov
 at eksperimentere 

en hel dag med innovation. 
I løbet 

af dagen genne
mgår eleverne de

 

typiske faser i 
et innovationsf

orløb 

fra idegenererin
g til implemente-

ring. Det endelige pro
dukt vurderes 

af en række uafhængige dommere 

fra blandt ande
t DTU og CBS, og 

ved dagens afs
lutning kåres e

n 

vinder. Innovati
on Camp afholdes i 

samarbejde med en række ud dan-

nelser i Lyngby-Taarbæk og 

Vidensbyen. Virum Gymnasium er 

vært for dette års
 Innovation Cam

p, 

der har temaet bæredygtighed.

Soundboks

Soundboks er e
n virksomhed, der 

sælger transportab
le højtalere til 

brug ved festiv
aler og udendø

rs- 

arrangementer. Virksomhedens 

stiftere er alle e
lever fra Virum 

Gymnasium. I dag er de bo
sat i 

Los Angeles i USA, hvorfra de 

driver deres for
retning. Elevern

e i 

faget innovatio
n har fået mulighed 

for at møde Soundboks
, for at 

høre historien 
bag produktet 

og 

lære af stifternes 
erfaringer. Jesp

er 

og Hjalte fra Soundb
oks har selv 

haft innovation
 på VG, og de har 

været meget imødekommende til 

at sparre med de nuværende 

elever omkring virksomhedsideer 

og iværksætteri.

62 |  VIRUM GYMNASIUM | INNOVATION

Innovation er faget for elever, der har lyst til at prøve noget nyt og blive 

involveret meget direkte i undervisningen. Kort fortalt handler faget om  

at starte sin egen virksomhed. Det er imidlertid ikke nok at kopiere et 

eksisterende koncept. Eleverne skal skabe nye ideer eller nye markeder. 

Selve undervisningen er lagt an på at støtte elevernes rejse fra ide-

generering til realisering af en forretningsplan. Dette sker i klasselokalet 

og gennem en række udadvendte aktiviteter. 



Fonden for Entreprenørskab   

Fonden for Ent
reprenørskab e

r 

det centrale na
tionale viden -

center og omdrejningspunkt
 

for udvikling af
 entreprenørska

b 

i undervisninge
n på alle uddan

 -

nelsesniveauer
.

Tre elever fra V
irum Gymnasium vandt sidste å

r Danish Entrepren
eurship 

Award i regi af Fo
nden for Entrep

renørskab og h
ar brugt meget af deres 

tid på at udvik
le deres idé AirCast, som er en trådløs H

DMI-løsning til 

uddannelsesins
titutioner. De tre elever er 

Jakob Kristense
n 3.a, Magnus 

Falkenberg 3.a 
og Martin Tjellesen3

.a.

”Vi har været i gang med projektet i h
alvandet år nu.

 Og det har udvik
let 

sig over et lang
t stykke tid. Så det 

er dejligt, at de
t kan kulminere til 

sådan et show her, og at vi ka
n udvikle konce

ptet endnu mere og få det 

ud i hele verde
n”, lød det fra e

leverne, da de 
fik overrakt præ

mien på 

10.000 kroner, som er sponsoreret
 af Microsoft.

EBG
EBG står for Europe

an Business 

Game. Eleverne inds
ender deres 

forretningsplan
er til konkurren

cen, 

hvorefter de be
dste får mulighed 

for at forsvare 
deres projekter

 ved 

en række semifinaler. Hvis man 

vinder den nat
ionale finale, få

r 

man mulighed for at r
epræsentere 

Danmark i en europæ
isk finale. 

Deloitte
Det er svært at skabe en 

god forretning 
uden et realisti

sk budget. Derfor 

hjælper Deloitte eleverne
 med at udarbejd

e budgetterne f
or deres 

virksomheder. Det kræver som regel lidt sved
 på panden, men når 

budgettet er af
stemt, så har elever

ne også en hel
t anden forståe

lse for 

deres virksomheders styrker og svaghed
er.

DTU Skylab

Skylab er DTU’s bud på et maker-

space med kontorer, au
ditorium, 

3D-print og værksted. I efterår
et 

2015 besøgte inno
vations-elevern

e 

Skylab, hvor de fik
 lejlighed til at 

møde stifteren af
 Nordic Sake, der

 

laver sake prod
uceret på tang.

 

Efterfølgende b
lev eleverne vis

t 

rundt og introd
uceret for de 

håndværkere, som hjælper DTU’s 

studerende med at udvikle 

produkter og a
fprøve prototyp

er. I 

år har vi plane
r om også at 

besøge en pitc
h-bar, hvor stu

de-

rende fra DTU præsenterer deres 

ideer for et pub
likum.

VidenbyNetværk for Iværksætteri og Entrepreneurship i LTK

Virum Gymnasium samarbejder med Vidensbyen, øvri
ge uddannelses

in-

stitutioner, Lyngby-Taarbæk Kommune, virksomheder og intere
ssenter i 

lokalområdet om at skabe et lok
alt forankret Ink

ubator-miljø på Stadsbib
-

lioteket. Projekt
et er endnu i s

in vorden, men tegner persp
ektivrigt.
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Folkeskolen
Virum Gymnasium har indgået et 
formaliseret partnerskab med 
Lyngby-Taarbæk Kommune om en 
fælles indsats over for børn med 
særlige forudsætninger og en 
stærk faglig nysgerrighed og 
interesse på ét eller flere felter. 
Gennem tilbuddene vil eleverne 
også kunne danne netværk med 
andre unge, der interesserer sig 
for det samme, som de selv. 

Andre oplagte samarbejdsskoler i 
Rudersdal Kommune er inviteret 
med.

Til projektet knytter der sig også 
aktiviteter til en mere generel 
styrkelse af overgang og faglig 
nysgerrighed for alle elever samt 
perspektivrigt, øjenåbnende 
lærer- og ledelsessamarbejde.

Eksternt 
samarbejde
På Virum Gymnasium har vi mange forskellige samarbejds-
partnere. Det har vi for at lette overgangen fra folkeskolen til 
gymnasiet, fra gymnasiet til de videregående uddannelser 
og for at anskueliggøre hvad fagene kan anvendes til i ”den 
virkelige verden”.
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I skoleåret 2017-18  
tilbyder Virum Gymnasium:

Masterclass 
i fagene matematik, science (fysik, 
kemi, biologi, biotek, naturgeografi), 
engelsk, dansk, tysk, fransk og 
musik. Op mod 150 elever fra alle 
områdets skoler er tilmeldt Master-
class på VG i skoleåret 2016-17.

Læringscirkler
VG har taget initiativ til en ny 
form for videndeling og kompe-
tenceudvikling på tværs af 
gymnasiet og udskolingen for 
lærere og skoleledelser. Det giver i 
den grad mening at vide mere om, 
hvad der foregår på begge sider af 
overgangen og hvorfor. Der er i 
skoleåret 2016-17 tale om velbe-
søgte dialogmøder med deltagelse 
af lærere og ledelsesrepræsentan-
ter fra alle områdets folkeskoler. 
Mellem de to runder kan aftales 
gensidige undervisningsbesøg, 
elevformidling, sparring omkring 
undervisningsmaterialer mv.

Science- og sprogambassadører
Folkeskolerne kan efter aftale 
booke et par dygtige gymnasieele-
ver som et frisk pust til faglig 
formidling i den almindelige 
undervisning i udskolingen efter 
aftale. Eleverne coaches forinden 
af deres faglærere på gymnasiet. 

Naturvidenskabsklubben
Formidlingsstærke 2g-scienceele-
ver fra VG undervises og oplæres 
af forskere fra universitetet og 
fungerer som seniormentorer for 
talentfulde grundskoleelever på 
mellemtrinnet. Der er tale om et 
helt nyt elev-drevet projekt, der 
kører på alle grundskoler i LTK i 
efteråret 2016 og afsluttes med en 
stor konference for deltagende 
elever og forældre på Virum 
Gymnasium i januar 2017.

Naturvidenskabsfestival
Hele 350 8./9. klasses-elever fra  
de omkringliggende folkeskoler 
besøger VG en halv dag 29. 
september 2016 og laver spæn-
dende hands-on forsøg sammen 
med gymnasieelever og lærere. 
VG-eleverne fungerer som entusia-
stiske formidlere og rollemodeller 
og udskolingseleverne møder 
mindst tre forskellige naturviden-
skabelige fag. Arrangementet 
indgår i den landsdækkende 
Naturvidenskabsfestival ”Hjerte og 
hjerne” i uge 39 – se www.astra.dk

Ved naturvidenskabsfestivalen i uge 39 
kom borgmester Sofia Osmani på besøg.
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Virksomhedssamarbejde
Hvordan finder du ud af, hvad du 
gerne vil efter gymnasiet? Det 
spørgsmål bliver du stillet allerede 
inden, du begynder, og dit valg af 
studieretning er måske også 
betinget af, at du allerede har en 
klar idé om, hvad du skal læse 
efterfølgende? Men rigtigt mange 
er i tvivl. De ved godt, hvad de 
primært interesserer sig for, men 
har ikke lagt sig fast på noget. 
Derfor præsenterer vi i løbet af 
gymnasietiden forskellige mulighe-
der. I langt de fleste tilfælde er det 
knyttet an til det faglige arbejde i 
undervisningen. Det gælder fx 
samarbejdet med Haldor Topsøe, 
Sydbank, Deloitte, Danske Bank, 
Lundbeck, Jyske Bank, Coloplast, 
IBM, Novozymes og IDA/Engineer 
the Future. Microsoft giver i 
skoleåret 2016-2017 alle et kursus, 
og giver på den måde et indblik i 
IT-verdenen. Måske vil du gerne 
arbejde som kommunaldirektør 
eller blive ansat i kommunen? Men 
hvad laver de egentlig? Det giver 
samarbejdet med kommunen dig 
mulighed for at få svar på.
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Videregående uddannelser
Der er selvfølgelig forskel på at gå i gymnasiet og på at studere på en 
videregående uddannelse. Derfor vil vi gerne gøre vores elever klar til at 
komme videre, så de ved, hvad de går ind til. Det lykkes meget fint. Hvert 
år kommer en procentuelt meget stor andel af VG-studenter ind på de 
videregående uddannelser. Det er særligt de lange videregående uddan-
nelser i området, som er aftagere: KU, CBS og DTU. Med alle tre uddan-
nelser har vi et godt samarbejde, så VG-eleverne kommer på uddannel-
sesinstitutionerne (afhængig af studieretning) og vi får besøg på VG. Vi 
sørger naturligvis også for at præsentere andre uddannelser og jobmulig-
heder ved bl.a. at samarbejde med private virksomheder.

Kobling af det hele
I Lyngby-Taarbæk Kommune er 
der et særligt samarbejde mellem 
kommune, erhvervsliv og uddan-
nelser. Samarbejdet hedder 
Vidensbyen. Der er VG repræsen-
teret i flere netværk, som gør det 
muligt at tilbyde vores elever at 
mødes med repræsentanter fra 
Lyngby Taarbæk Kommune, 
erhvervsliv og andre uddannelser.

VG samarbejder naturligvis også 
med Rudersdal Kommune, hvor vi 
også får mange elever fra. 

Vi udvider hele tiden kredsen af 
samarbejdspartnere for at give 
VGs elever de bedst mulige vilkår.
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Vi er meget glade for, 
at vi har rigtig 

mange dygtige 

elitesportseleve
r på Virum Gymnasium. Vi ved, at de 

har særligt travlt, ford
i de gerne vil k

lare sig bedst 

muligt både hos 
os og i deres s

port. Vi ved, at det er
 

en stor udfordr
ing. Og vi ved, at for

 at gøre dem glade 

skal vi medvirke til, at b
egge dele kan l

ade sig gøre.

Det gør vi helt o
verordnet ved a

t være ekstra opmærk-

somme på og tage ek
stra hensyn til elitesports

eleverne 

og deres udford
ringer. 

Det indebærer bl.a., at vi u
dviser forståels

e for, at man 

næppe er helt velf
orberedt mandag morgen, hvis hele

 

weekenden har s
tået i sportens 

tegn, at det kan
 være 

en stor hjælp at få flyttet e
n afleveringsde

adline, og at 

elitesportseleve
rne nogle gange

 har brug for a
t få fri til 

morgentræning, træningslejre, vigti
ge kampe og 

konkurrencer.

Vi sørger også fo
r, at klassekammeraterne ved, a

t 

elitesportseleve
r har vanskeligt

 ved at deltage
 i gruppe-

arbejde efter n
ormal skoletid, ford

i de skal til træ
ning. 

Og ved, at de no
gle gange – måske oftest – må sige 

nej tak til socia
le arrangementer og fester,

 fordi 

træning, kampe, konkurrence
r og den fysisk

e form  

skal passes.

Endvidere medvirker vi til, a
t elitesportselev

erne kender 

til hinanden, så
 de ved, at der

 er kammerater, de kan 

udveksle erfarin
ger med og måske endda træ

ne 

sammen med i vores træningsrum eller vores idræ
tshal. 

Og så kan elitesp
ortseleverne alt

id gå til Team  

Danmark- og elitespo
rtskoordinator, 

Thomas Madsen, 

med spørgsmål og forhold, d
er vedrører det

 at være 

elitesportselev.

Vi har to katego
rier af elitespor

tselever på Virum 

Gymnasium. Dem, der har en sp
ortslig godkend

else  

fra Team Danmark, og dem, der ikke har.

ELITESPORTSELEVER
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Øvrige elitesportselever

Vores øvrige el
itesportselever 

dyrker sport på e
liteni-

veau – dvs. med stor træningsmængde og kampe eller 

konkurrencer p
å eliteniveau –

 men har af forsk
ellige 

grunde ikke en
 sportslig godke

ndelse fra Team
 Dan-

mark. Det kan være, fordi deres i
drætsforbund ikke 

hører under Tea
m Danmark, eller fordi d

eres sportslige 

niveau ikke er 
helt højt nok. 

For tiden har v
i i alt ca. 100 Team Danmark og øvrige 

elitesportseleve
r på VG, og vi vil også

 gerne have  

dig med på holdet. 

Er du interesse
ret i at vide mere, så kontakt 

endelig 

Team Danmark- og elitespo
rtskoordinator T

homas 

Madsen på mail: tm@edu.virum-gym.dk eller  

mobil 2534 3134

Team Danmark ordningen

Tilhører du elit
en i Danmark, og hører d

in sport under 

Team Danmark, kan du søg
e Team Danmark om en 

sportslig godke
ndelse. Får du d

en godkendelse
, får du 

samtidig nogle ekst
ra muligheder og re

ttigheder. Du kan 

bl.a. vælge, om du vil tage dit
 gymnasieforløb på 

3 eller 

4 år. Det er Team Danmark og dit spec
ialforbund, der 

ud fra dit sport
slige niveau afg

ør, om du kan få godk
en-

delsen. Vi anbefaler, at d
u søger om godkendelsen. 

 

Du finder inform
ation og søger 

her: 

kortlink.dk/team
danmark/bwgt

Pr. september 2016 går der 46 e
lever med Team 

Danmarks sportslige 
godkendelse på

 Virum Gymnasium.



I undervisningen
At blive STX-student på VG er 
udfordrende, krævende, sjovt og 
lærerigt. Studiemiljø er både 
hvordan, hvornår og hvor du lærer. 
VGs lærere bliver løbende efterud-
dannet og følger med i den nyeste 
forskning inden for faglighed, 
pædagogik og didaktik. Undervis-
ningen foregår både i klasseværel-
set, på gangene, udenfor, i 
Studiesalen og i auditoriet. I løbet 
af året vil du også komme på 
ekskursioner tilknyttet dine fag, 
ligesom fagene byder inspirerende 
eksterne oplægsholdere fra 
”virkeligheden” ind i undervis-
ningen.

Studiemiljø  
– læring 
på mange 
måder

70 |  VIRUM GYMNASIUM | STUDIEMILJØ OG LÆRING 



Ved gruppearbejde og individuelt 
arbejde er der mange studieområ-
der på VG, du kan benytte dig af. 
Er du til ro og refleksioner uden 
for megen larm, kan du altid finde 
en plads i et hjørne eller indtage 
de splinternye studiekupéer på 
Loftet, hvor siderne er støjdæm-
pende, og hvor der kan diskuteres 
og reflekteres uden at blive 
forstyrret af andre end ens egen 
gruppe. Er du derimod til arbejde 

med højt til loftet og med masser 
af andre elever omkring dig, kan 
du fx benytte vores nyrenoverede 
Studiesal, som fungerer som 
studie- og læringsrum i både 
moduler, mellemmoduler, pauserne 
og efter skoletid. VG har studie-
pladser både ude og inde. De 
hyggelige gårdmiljøer er et 
attraktivt rum for gruppearbejde 
og frisk luft, når vejret tillader det.

Den nye Forhal er mødested i 
pauserne, men her er også 
indrettet moderne arbejdspladser 
og Forhallens nye siddemøbel, 
tegnet af Emilie Lindeskov 
Agertoft, student 2016, bliver flittigt 
brugt af eleverne.

Kantinen kan du besøge mellem 
8.00 og 14.30. Her kan du fylde 
”brændstof på tanken”, så du er 
frisk til at lære hele dagen. Her er 
også plads til hygge og en god 
snak over dagens varme ret, 
salatbaren eller en lækker sand-
wich i pauserne, så du lige kan få 
ladet batterierne lidt op igen. 
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Lektiecafé – om eftermiddagen
Hver mandag og onsdag fra kl. 
15-17 er der lektiecafé i Studiesa-
len, hvor man kan sidde sammen i 
par, grupper eller for sig selv, og 
hvor faglærere står til rådighed 
med hjælp og støtte.

Hver tirsdag og torsdag fra kl. 
15-17 er der ”lektiecafé i øjenhøj-
de”, hvor tidligere elever, der 
måske lige er startet på et studie, 
assisterer med deres kompetencer 
og begejstring for at lære fra sig 
til nuværende elever. Som noget 
nyt har vi i år ”skakmat” hver 
mandag, hvor eleverne kan få 
hjælp til matematikken og ind i 
mellem få sig et parti skak.

Til lektiecafeen serveres der lidt let 
eftermiddagssnack, te, kaffe og 
saft, og der er altid en dejlig 
stemning af ro og koncentration, 
mens lektierne bliver klaret. Det 
kan varmt anbefales at du 
benytter dig af dette tilbud, 
uanset om du er fagligt stærk eller 
lidt mere usikker i nogle fag.
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Vejledning
VG har mange som står klar til at 
vejlede dig gennem din uddannel-
se. Dels er der den faglige vejled-
ning i forbindelse med undervis-
ningen, og vejledning i digital 
dannelse og kritisk søgen, dels 
gymnasievejledere, læse- og 
skrivevejledere, matematikvejledere 
m.v. (læs mere om de sidstnævnte 
vejledere på siderne 50-53.) 

Skriftlighed og mundtlighed på 
gymnasiet og derhjemme
På VG gør vi en stor indsats for at 
styrke elevernes skriftlige og 
mundtlige kompetencer, da evnen 
til at formulere sig klart og præcist 
på skrift og i tale er en uundvær-
lig del af fagligheden i gymnasiet, 
men også senere i livet.

Der er ingen tvivl om at du, inden 
du forlader VG som student, vil 
have udarbejdet en mængde 
skriftlige opgaver og holdt mange 
oplæg. Der vil være opgaver, som 

skal skrives af dig derhjemme og 
opgaver, som du arbejder med i 
undervisningen og bliver vejledt i. 
Skriftligheden og mundtligheden 
er tæt forbundet og er en del af 
den faglighed, du skal arbejde 
med. Det handler om, at du lærer 
ved at øve dig og træne.

Du kommer også til at arbejde 
med og lave opgaver, som involve-
rer flere fag. Gennem gymnasieti-
den træner du gradvist den 
kompetence, som afsluttes med 
Studieretningsprojektet i 3g.

Læring både inde og ude. I tæt 
kontakt med læreren og med 
hinanden i grupper.
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I 1g er der afsat to dage til et 1g 
skrivekursus, som munder ud i en 
skrivekonkurrence bedømt af 
eksterne dommere fra både 
forlagsbranchen og den skrevne 
presse. I løbet af de to dage 
trænes du intensivt i skriveproces-
sens mange faser, anvendelse af 
sproglige virkemidler, og metoder 
til hvordan du opbygger og 
bearbejder forskellige teksttyper 
ud fra de mange kriterier, som en 
given opgave skal leve op til.

Sidste års vinder af skrivekonkur-
rencen blev Benedicte Barslev 
Broen fra 1x, som ud fra opgaven 
”Skriv en kort tekst, der præsente-
rer det faglige liv på Virum 
Gymnasium” skrev teksten  
”Til søs”:

PÅ DYBT VAND
Vi kender den alle; følelsen af at måtte træde vande for ikke at drukne i 
meterhøje bølger af lektier. Følelsen af at slå øjnene op mandag morgen 
og se tåger af papirstakke og bøger flydende på gulvet, og af at være ude 
af stand til at navigere. Følelsen af at stå helt stille på grund af manglen-
de vind i sejlene og følelsen af at være så langt fra at være i havn med 
den danske stil, matematikafleveringen, eller den engelske fremlæggelse. 
Vi kender den alle sammen, følelsen af at være på dybt vand.

AT RO MOD STRØMMEN
På Virum Gymnasium lærer vi at ro mod strømmen og at finde os selv.  
Vi lærer at holde hovedet koldt og skruen i vandet, når det føles som  
om strømmen er ved at tage os. Vi lærer at tænke klart og at navigere  
os frem. Vi lærer at sejle på en flod af forventninger, forståelse, fælles-
skab, forberedelse, faglighed og forskellighed. Vi lærer at sige ja til nye 
ruter og tanker. Og når stormen raser og tidevandet stiger, lærer vi at 
hjælpe hinanden, så vi kan bunde. På Virum Gymnasium bygger vi broer 
og forbereder os på, hvad der er under opsejling. Vi gør os klare tanker 
om, hvad vi kan og hvad vi vil. Når stormen lægger sig, har vi forstået  
og bestået.

UD PÅ DET ÅBNE HAV
Jeg åbner mine øjne og ser på det hav af muligheder, der ligger foran 
mig. Jeg er udstyret med et indre kompas og tankebobler, der ikke er i 
fare for at briste. Jeg tænker på de tågede mandage og den manglende 
medvind, men også på varme stunder med os glade elever, der skåler og 
stråler. Jeg kaster blikket over skulderen og ser på de gule mursten.  
Hvad er Virum Gymnasium? For mig er Virum Gymnasium lydbølger fra 
højtalerne i kantinen, andengradsligninger, hypoteser og verbalbøjninger, 
folkedans på fodboldbanen og et smil på læben. Virum Gymnasium er 
kærlig medvind, vidensdeling, gode råd, høje standarder og en følelse af 
at høre til på dybt vand, mod strømmen og på åbent hav.
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VG Kosmos
Alle skolens faggrupper har sammen udviklet en portal 
kaldet VG Kosmos, hvor du kan få defineret og forklaret 
de mange forskellige begreber og opgavetyper, som du 
vil støde på, når du arbejder med fx retorik og faglig 
skriftlighed. Portalen er indrettet efter universet med 
fag-planeter, en videnskabs-komet, skrive-galakse og et 
asteroide-leksikon. Her vil du kunne hente meget hjælp.

Religion

Samfundsfag
Psykologi

FilosofiDansk

Tysk

Retorik

Idræt

Erhversøkonomi
Naturgeografi

Billedkunst

Design Dramatik
Spansk

AP

Kinesisk

Fransk

KemiBiologi
Datalogi

Fysik

Mediefag
Musik

Latin
Astronomi

Engelsk

Dans

Oldtidskundskab

Historie

Bioteknologi

Matematik

Innovation



• DTU Sky Lab

• Det Kgl. Teater, H
edda Gabler 

• Im Labyrinth des Schw
eigens FILM Reprisen 

• Uhørt ungdom på Arbejdermuseet 

• Nationalbanken 

• That Theatre, K
BH Krudttønden 

• Davids samling og moskeen i Rovsin
ggade 

• Generalprøve med DR-Symfoniorkester i D
R-Koncertsal 

• Inkursion: EU-arrangement forud for fo
lkeafstemning 

 3. Dec

• Debatten på DR2

• CPH:DOX/Copenhagen In
tl. Documentary Festival

• Bremen Teater 

• Louisiana Museum 

• IBM 

• Lübeck 

• Hemsedal 

• Sylfiden på Det Kgl. Teater 

• Foredrag med Pia Flores 

• Jørgen Laurvig:
 Det spanske par

lamentsvalg 

• Imperial Biograf 

• Kemiske demonstrationsforsø
g, KU 

• Naturmedicinsk museum

• Faglige dage i 
Tivoli

• Glyptoteket

• Koncert, Global Opera, Århus festuge 20
15

• Introtur til Århus

• Art Deco – Cool Moderne – Gl. Holtegaard

• Oplæg fra Danske Bank om budgetlægning 

• Statens museum for kunst 

• Mindelunden 

• Ligestillingsdeb
at på Arbejdermuseet 

Ekskursioner 
på langs  
og på tværs

Ekskursion til G
eels skov.

Ekskursion til S
ilkeborgsøerne 

med NV.

Alle 2g tyskelever tager p
å den 

årlige juleeksku
rsion til Lübeck

.

76 |  VIRUM GYMNASIUM | STUDIEMILJØ OG LÆRING 



• Macbeth i Repris
en i Holte 

• DTU 

• Besøg af Deloitte 

• Folketinget 

• Mungo Park 

• Design Museum Danmark – Bæredygtigt design
 

• Retten i Glostrup 

• Imam Ali-moskeen, Vibevej, Kbh 

• Gerlev idrætshøjskole 

• Coloplast i Humlebæk 

• Den Blå Planet 

• Ungedagen i Vega om psykiske lidelser 

• KU Science – Bioimaging 

• Institut for Psykologi 

• WatThaiDanmark, buddhistisk
 kloster i Stenlø

se 

• Lundbeck 

• Lyngby Rådhus 

• København 

• Statens Naturhistoriske M
useum, DNA&liv 

• Stevnsfortet 

• Besøg i Forsvars
ministeriet 

• Soundboks 

• Rådvad Naturskole 

• KU Life 

• Silkeborg 

• Knuthenborg Sa
faripark

• Aqua Naturfagscenter, 
Silkeborg 

• Phendeling Buddhistisk Center foredrag 
ved nonne 

 Ani Tenzin 

• Øresundsakvarie
t 

• Ungehøring på H
ovedbiblioteket

 

• Nørrebro Teater 

• Vandværket Ermelunden

• Besøg af DIS-elever 

• Østre Gasværk: Jordens søjl
er 

• KU, PCR i gensplejsede
 planter 

• Innovation Cam
p 

• Crazy Christmas Cabaret, Glassalen i Tivol
i 

Religionsunderv
isning er bland

t andet besøg 
i en moske.  

Her ses en grupp
e B-niveauelever i

 Imam Ali Moskeen.

Rufus Gifford og 2j elev
er på UFM16.
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VGs nye flotte Stu
diecenter er ta

get i brug i sko
leåret 

2015-16. Alle skolens elev
er og ansatte k

an låne materi-

aler, som fx er fagbøger,
 dokumentarprogrammer og 

digitalt materiale. Studiec
enteret er digit

alt, og det 

betyder, at fagli
ge materialer fortrin

svis findes via 

databaser og w
ebsites. Derudover har V

G et godt 

udbygget samarbejde med Lyngby Bibliotek, hvorfra
  

VG kan hjemlåne materialer for ele
ver og lærere.

I Studiecentere
t kan elever og

 lærere få hjælp til 

informationssøgning, 
udlån – og bestilling a

f materialer, 

samt ro og vejledni
ng til studiearb

ejdet.

Anna Zickert er V
Gs studiebibliote

kar og en integ
reret 

del af mange af skolens
 aktiviteter. Sko

lens kerneopga
-

ver er undervis
ning og elevern

es læring, som Anna 

understøtter på
 forskellige måder. Du kan møde 

studiebiblioteka
ren i mange forskellige

 sammenhænge:  

i hverdagen i fo
rbindelse med undervisnin

g og på 

skolens kontor 
samt i Studiecenter

et og bogdepot
et.

Anna varetager u
ndervisningen 

i digital dannel
se og 

informationssøgning o
p til alle skriftli

ge opgaver, og 

deltager i den 
virtuelle underv

isning som bindeled 

mellem lærere og elever. 
Du vil få individ

uel vejledning 

i forbindelse m
ed de skriftlige

 opgaver, afklar
ing og 

informationssøgning. 
Det er studiebibl

iotekarens opga
ve 

at hjælpe med at afklare og
 inspirere samt guide dig  

i den rigtige re
tning i forhold 

til dit skriftlige
 arbejde. 

Udover den plan
lagte undervisn

ing kan du altid
 finde 

Anna og booke e
n tid, så du kom

mer godt i gang, 
bliver 

hjulpet ordentli
gt videre eller h

ar helt styr på formalia.

Herunder er et u
dpluk af hvornå

r du møder studiebibl
i-

otekaren i de t
re gymnasieår:

1g’ere i grundforløb
et til en screen

ing i informations-

søgning samt en introduktio
n til skolens bi

bliotekssy-

stem. Desuden er der 
undervisning i 

informationssøg-

ning samt opgaveformalia op til den 
første store 

opgave.

I 2g i forbindels
e med de opgaver, 

der skal laves i
  

løbet af året. D
u kan altid boo

ke en tid til pe
rsonlig 

vejledning om informationssøgning.

I 3g ligger bland
t andre opgave

r, den største o
pgave  

i gymnasietiden, som
 er SRP-opgaven. Der vil i 

Studiecenter 
og digital 
dannelse 
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SRP-perioden væ
re vejledning i 

forhold til valg 
af 

emne, informationssøgning o
g kildekritik. Du vil kunne 

booke tid til ve
jledning i hele 

opgaveperioden
, og der 

arbejdes videre
 med de temaer, der er blev

et arbejdet 

med de to foregå
ende år.

Digital dannelse er faget, der
 skal give dig e

n forståel-

se af, hvordan 
din brug og om

gang med digitale og 

sociale medier påvirker d
in hverdag og d

in læring. Det 

er både i forho
ld til din privat

e brug af digita
le medier 

og i forbindelse
 med skolearbejde

t.

Annas rolle som studiebibliotek
ar er at hjælpe dig til en 

forståelse af, hv
ordan du bruge

r medierne optimalt, de 

etiske og socia
le aspekter, sam

t hvordan du fo
rholder 

dig kritisk og a
nsvarligt i forho

ld til din hverd
ag og  

dit arbejde.

Anna administrerer skolen
s bogdepot, udl

everer bøger, 

hjemkalder, køber in
d, administrerer i-bog

s licenser og 

er den du går t
il, hvis der ekse

mpelvis er proble
mer 

med licenserne.

Anna kan altid fi
ndes på skolen

, hvis du mangler 

materiale. Studiec
enteret på skol

en er det nye a
rbejds-

område, som alle kan benyt
te. Her er plads og 

tid til 

fordybelse, både hvi
s du arbejder a

lene eller i grup
per.

Undervisning i in
formationssøgning s

amt opgave-

vejledning fore
går i Studiesale

n. 

Lektiecaféen, so
m varetages af s

kolens faglærere, 

foregår også i S
tudiesalen, lige

som der er eksaminer, 

fællesvejledninger
 og tilstedeværelsesskrivning

.
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Kunst 
& kultur
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Statens Kunstfond
Skolen har igen i år modtaget lån 
fra Statens Kunstfond. Det drejer 
sig om Astrid Myntekærs installa-
tion med 15 neonoplyste kaktusser 
med titlen ”LONER, LOVER, LOSER”. 
Kaktusserne er placeret i en lille 
reol med 4 UV-lysstofrør. De bliver 
aktiveret under UV-lyset fra hver 
hylde, da de er sprøjtet med 
selvlysende væske. Astrid Mynte-
kær har i et interview udtalt, at 
hun laver skulpturelle og performa-
tive links mellem high-tec materi-
aler og mere low-key objekter. Hun 
vil gerne vil møde beskueren et 
sted mellem fysiske og mentale 
oplevelser. Værket er placeret 
under den første trappe op til 1.sal 
i den nye tilbygning og skal ses 
– bedst i mørke!

KUNSTLIV 

Foreningen Kunst på arbejde
På VGs vægge vil der snart hænge 
værker udlånt af foreningen Kunst 
på arbejde, som er en nonpro-
fit-forening, der ejer Danmarks 
største private kunstsamling. 
Samlingen rummer værker af 
kendte kunstnere, og pt. har ca. 
100 store og små virksomhed lånt 
kunst fra denne samling og får 
dermed mulighed for at have 
kunst af høj professionel kvalitet. 
Udstillingerne skiftes ud nogle 
gange om året.

Kunstudvalgets arbejde
På VG har vi et kunstudvalg, der 
tager sig af udstillinger på 
administrationsgangen og andre 
udstillings- og udsmykningsopga-
ver. Både lærere og elever bidrager 
med idéer og hjælper til med det 
praktiske og kreative i forbindelse 
med udstillingerne. Udvalget 
administrerer VG’s egen kunstsam-
ling, der bl.a. indeholder en stor 
plakatsamling, og arrangerer 
udstillinger med udefrakommende 
kunstnere. Der har f.eks. været 
samarbejde med lokale kunstnere 
som Josie Frances Hadley og 
Bjarne Dahl, begge medlemmer af 
kunstnersammenslutningen ”Åbne 
døre” i Lyngby-Taarbæk, som hvert 
år inviterer interesserede indenfor 
i kunstnernes værksteder. 
Kunstudvalget på VG har også 
stået for udstillinger med fx 
Ulandssekretariatet, og fotojourna-
list Carsten Snejbjerg har holdt 
foredrag på skolen. 



Desuden står billedkunsteleverne 
for en udstilling hvert år, hvor de 
viser deres arbejder fra undervis-
ningen. Det kan fx være tegne-
øvelser, malerier til et bestemt 
emne eller skulpturer, der afprøver 
det tredimensionelle rum. 

Derudover har flere elever udstillet 
deres egne værker, såsom Rebecca 
Løssl, som vakte begejstring med 
sine meget grafiske tegninger. I 
skoleåret 2017-18 vil Oline Kirstine 
Nyhegn-Eriksen, som også er en 
meget dygtig tegner, stå for en  
udstilling. 

VG ser meget gerne, at elever 
deltager i udsmykningen af 
gymnasiet og på den måde er 
med til at forme vores fælles 
oplevelse af stedet. Det er således 
elever, der har lagt et stort arbejde 
i at udsmykke toiletdørene i 
kælderen, og Emilie Lindeskov 
Agertoft har designet sidde-
blokkene i foyeren. Det er en stor 
gave for VG, at vi har så dygtige 
og engagerede elever!

I sidste skoleår har der været 
følgende udstillinger på admini-
strationsgangen:

 
Sommerferie – efterårsferie Udstilling med Pia Gars’ fotografier 

Efterårsferie – jul Bjarne Dahl (maleri), dahlbjarne@webspeed.dk

Nytår – vinterferie elevudstilling + foredrag af Katrine 
 Dirckinck-Holmfeld (video, foto, installation)

Vinterferie – påske Ulla Gerhardt (maleri), ugparadis@gmail.com 

Påske – sommer Josie Frances Hadley (maleri)
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Design i arbejde 
med forside til 
Årsbalsplakat.

Emilie Lindeskov Agertofts sidde-
blokke i forhallen bliver flittigt brugt.
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VG har et meget aktivt og alsidigt 
musikliv, hvor alle har rig mulig-
hed for at optræde til forskellige 
koncerter og arrangementer. 
Skoleåret begynder med auditions 
og intensiv øvning til årets 
musical, som opføres i slutningen 
af november.

I oktober holder vi ”Spil-dansk-
dag”-koncert for alle musikelever, 
og der står også musik på 
pro grammet på skolens fødselsdag 

i december og til juleafslutningen, 
som altid afholdes på den sidste 
skoledag inden juleferien.

Det nye kalenderår begynder med, 
at vi samler et stort kor og et 
orkester til en øveweekend på 
Lolland for alle, der vil være med 
på VG-turnéen. VG-turnéen løber 
af stablen i februar måned, hvor vi 
holder koncerter for seks nærlig-
gende folkeskoler. I april afholdes 
en ”unplugged” koncert i Virum 
Kirke og i maj måned den traditi-
onsrige forårskoncert i skolens 
studiesal.

Sideløbende med disse mange 
arrangementer er der 4-5 fredags-
caféer og én multimusikcafé om 
året, hvor VGs bands har mulighed 
for at spille for et publikum. VGs 
bands kan låne et lokale i musik-
huset efter skoletid, hvis de 
mangler et sted at øve.

Har du lyst til at arbejde med  
at komponere dine egne sange,  
er der også mulighed for at
deltage i VGs Sing-a-song-writer/
musikproduktions-kursus.

I den daglige musikundervisning 
trænes og udvikles færdigheder 
indenfor sammenspil, korsang, 
solosang/solospil, musikteori, 
musikhistorie og musikanalyse.

Kontakten til den store musikver-
den opnås ved besøg af professio-
nelle musikere og komponister på 
skolen, koncerter på forskellige 
spillesteder og ikke mindst på 
studieturene til udlandet. De sidste 
år har vi rejst til Berlin, New York, 
Wien, London, Istanbul og Málaga.
Musiklivet på VG udvikler sig til 
stadighed og gør gymnasietiden til 
noget særligt.

MUSIKLIV 



MUSICAL Hvert år i midten af november 
summer studiesalen af spænding 
og forventning. 300 tilskuere 
sidder klar til at se premieren på 
årets VG Musical, og omkring 200 
elever venter forventningsfuldt på 
kulminationen af måneders intenst 
arbejde. 

Det er altid noget ganske særligt 
at lave musical på VG – der er 
simpelthen så mange dygtige 
elever, der har lyst til at være med. 
Hvad end de så laver kostumer, 
synger, spiller musik eller skuespil, 
bærer tunge ting, danser, får 
tingene til at glide og se lækre ud 
– bliver resultatet altid fantastisk 
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flot! Men talentet kan ikke bære 
alene. Baggrunden for resultatet er 
hårdt arbejde i en kreativ skabel-
sesproces, der er afhængig af 
elevernes evne til at samarbejde, 
hjælpe hinanden, vente og modigt 
kaste sig ud i vilde sceneoptrin. 
Nogle er på hele tiden, andre 
venter på deres moment til at slå 
grydelågene sammen. Det kræver 
den samme koncentration, 
til stedeværelse og præcision for at 
få trinene, takterne og sceneover-
gangene til at gå op, og lade det 
magiske øjeblik indtræffe, hvor 
alles arbejde løftes og gøres større. 

I forbindelse med VG musical har 
eleverne mulighed for at bruge 
andre sider af sig selv end de gør 
i den daglige undervisning. De skal 
samarbejde på tværs af klasser og 
årgange, og lærere og elever møder 
hinanden i et andet regi end 
klasseværelset. Musicalen er 
således garant for et helt særligt 
fællesskab til stor glæde for både 
elever og lærere. 

Vores repertoire er meget varieret, 
da vi hvert år forsøger at gå nye 
veje, og udfordre os selv. Vi har 
blandt andet spillet Oldschool 
Musical, Melodien der blev væk, 
Stormen, Robin Hood og i år Hey 
Jude. Hvert år byder også på en 
ny sammensætning af elever som 
vi kan lade os inspirere af når vi 
vælger hvilken musical vi vil lave. 
Vi kan således tilgodese hvis vi et 
år for eksempel har en særlig stor 
og dygtig dansegruppe eller særligt 
mange drenge blandt skuespillerne.  

I januar genopliver vi musicalen i 
det små, når vi til skolens Åbent 
Hus arrangement viser et par 
numre. Kom endelig og kig!
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”Man får masser af nye venner 
og det er mega hyggeligt!”

Peter P. Z. Jakobsen 3u

”De hyggeligste uger på året. 
Venner … alt for mange venner…”

Esther Karen Tordrup 2b”Du får lov til at være social og 
kreativ med en masse dejlige 
mennesker.”

Frederik V. Andersson 3f

”Jeg synes det er så imponerende 
hvor hurtigt vi bliver venner!  
– Det er super fedt! Og super 
gode medspillere og lærere.”

Stephanie Cruz 
de Sa Fonseca Kirk 2m
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”Musicalperioden er den tid,  
hvor man kan slå sig løs og  
lave noget man elsker. Det er  
en fantastisk tid, hvor man kan 
have det sjovt med sammen 
andre, der også brænder for 
musical og VG.”

Jonas Noer Petersen 3u

”Jeg har været med i musicalen både som 
korsanger og skuespiller, og det fællesskab  
og de venskaber man, får, er det helt specielle. 
At samles om at få sådan et stort projekt til  
at gå op i en højere enhed er hårdt arbejde, men 
produktet og processen er noget helt uvurderligt.”

Ida Marie Jerl Blinkenberg 3h

Den årlige musical er et sikkert hit hvert 
år, hvor over 200 elever deltager.



90 |  VIRUM GYMNASIUM | IDRÆT

Idræt ud over undervisningen
Sport og idræt fylder meget på 
VG, og der er rig mulighed for at 
dyrke idræt uden for undervisnin-
gen. Det kan være til vores 
sportscafé eller til de interne og 
eksterne turneringer, som skolen 
deltager i. Sportscaféen ligger efter 
undervisningen og er for alle, som 
har lyst til at være med. Der er 
altid en programlagt aktivitet, som 
varieres hen over året, og der er 
altid en idrætslærer til stede til at 
sætte aktiviteten i gang. 
Sportscaféen kan også bruges, hvis 
man vil have idrætslektiehjælp til 
en af de teoretiske opgaver eller 
måske bare gerne vil spille 
badminton med en ven.

VG deltager også i mange af de 
landsdækkende turneringer, der 
afholdes i forskellige idrætsgrene 
som basketball, volleyball, badmin-
ton, atletik, fodbold og håndbold. 
Her skal du kunne lidt mere end 
gennemsnittet, da vi samler de 
bedste fra hele gymnasiet. Vi 
plejer at klare os ganske godt ;o) 

Hvert år afholder idrætslærerne 
VG5 løb, hvor alle 1g og 2g 
eleverne bliver udfordret på en 5 
km. De sidste par år er VG5 blevet 
afholdt i Geels skov, som ligger 
lige i nærheden af skolen. Vi er i 

det hele taget forkælet med 
naturskønne omgivelser med skov 
og søer, som kan bruges til idræts-
undervisningen.

Idræt og rejser
På VG indgår idræt i flere forskelli-
ge rejser, både på et praktisk og et 
teoretisk plan. Blandt AT-rejserne 
er der de seneste år blevet udbudt 
ture til fx Bardolino ved Gardasøen 
i Italien og Alanya/Kreta, mens der 
hvert år arrangeres en skitur for 
elever med idræt på B-niveau.

I Alanya og på Kreta har vi haft 
fokus på beachvolley i samarbejde 
med Lyø Beach Camp. Her har 
eleverne trænet teknik, taktik og 
selvfølgelig spillet en masse 
beachvolley. Derudover har 
eleverne i samarbejde med 
biologi-faget undersøgt, hvad der 
sker med kroppen under fysisk 
aktivitet i varmen.

Ved Gardasøen har eleverne løbet  
i bjerge, kørt på mountainbike, 
prøvet canyoning (man klatrer, 
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springer og rappeller sig vej ned 
gennem en kløft iført våddragt)  
og mange flere friluftsaktiviteter. 
På det teoretiske plan har eleverne 
undersøgt forskellige emner som  
fx hvordan idrætsturismen har 
påvirket området omkring 
Gardasøen og hvordan kroppen 
påvirkes af ekstremsport.

I de seneste år er idræt B-skituren 
gået til Hemsedal i Norge. Her 
bliver der undervist i både 
langrend og alpint, mens der også 
er tid til, at eleverne kan køre som 

de vil. I løbet af turen udfærdiger 
eleverne en rapport, hvor der 
undersøges arbejdskrav og laves 
bevægelsesanalyser til forskellige 
typer af skiløb.

 91



92 |  VIRUM GYMNASIUM | IDRÆT

Idræt på C-niveau
Alle elever har idræt på C-niveau 
igennem hele deres gymnasietid. 
Undervisningen består af et 
ugentligt idrætsmodul med 
praktisk undervisning og spænder 
bredt lige fra boldspil over dans til 
atletik. Der er dog også et teore-
tisk element, da der hvert år 
udarbejdes en teoretisk opgave.
 
Med den nye gymnasiereform sker 
der også ændringer for idræt på 
C-niveau. Fra og med skoleåret 
2017/18 vil idræt C være et 
eksamensfag, hvilket betyder, at 
der er mulighed for at trække det 
til eksamen i 3g

På VG afvikles der årligt en 
aktivitetsdag for hver årgang.  
På aktivitetsdagene, som er koblet 
til et bestemt forløb, aflyses den 
daglige undervisning, og klasserne 
dyster mod hinanden i de pågæl-
dende discipliner. For 1g-klasserne 
er det en volleydag, for 2g-klasser-
ne en fodbolddag og for 3g-klas-
serne et adventurerace. På 
aktivitetsdagene er der altid 
masser af fysisk aktivitet og sjov 
på tværs af årgangen.

Idræt på B-niveau tager 
hvert år på ski – både 

slalom og langrend.
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”Jeg har valgt idræt på B-niveau 
fordi jeg elsker at dyrke idræt. 
Desuden er det også fedt at få 
teoretisk idræt, så man kan få 
en endnu dybere viden.”

Karoline Svenningsen 3.j

”Sportscaféen er en superfed 
måde at få rørt sig lidt ekstra 
efter skole. Der skiftes mellem 
forskellige sportsgrene, så der er 
en fin afveksling. Det er også en 
god måde at møde andre elever 
på tværs af klasserne.”

Philip Schack 3.d

Det kræver god form 
og styrke at klatre  
– her på Korsika.

Den årlige 
fodbolddag 
for 2g.
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Internationalisering 
hjemme og ude
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I takt med at globale udfordringer 
som klimaforandringer, flygtninge- 
og finanskriser har kaldt på øget 
samarbejde på tværs af nationale 
grænser, er det vigtigere end 
nogensinde at betone internatio-
nalisering i gymnasiet som et led i 
almendannelsen. Læring foregår 
derfor ikke kun i et klasselokale. 

Åbenhed for mødet med fremme-
de kulturer, byer og landskaber i 
Danmark og besøg i lande i og 
uden for Europa styrker elevernes 
dannelsesbegreb og giver faglig 
indsigt på en anden og udfordren-
de måde. 

På VG synes vi derfor det er 
vigtigt, at du møder internationale 
problemstillinger. Det sker i 
undervisningen på skolen, på 
ekskursioner, studierejser og 
udveksling.

Fagture på VG
De fleste elever på VG kommer på 
flere fagture i løbet af gymnasieti-
den. Der har hidtil været en tur i 
1g, som er foregået i Danmark. I 
skrivende stund kender vi ikke 
fuldt ud det samlede forløb for det 
kommende år pga. gymnasierefor-
men, men vi forventer, at der 
fortsat vil være et særligt forløb 
knyttet til en længerevarende 
ekskursion for vores 1g’ere.

I 2g er eleverne på den traditions-
rige studietur til et sted i Europa 
med to af klassens lærere. Denne 
rejse er med stamklassen og finder 
som regel sted i marts måned. 

Som noget helt særligt har VG 
indtil nu også en fagtur i 3g, hvor 
eleverne har rejst til en destinati-
on, de har haft en særlig faglig 
interesse i. Derfor har de rejst med 
elever fra andre klasser. Rejsen har 
været knyttet til faget AT (almen 
studieforberedelse), som forsvinder 
med reformen. I 2016 gik rejserne 
til: Bardolino, Sicilien, Vietnam, 
Beijing, Malta, New York, Rom, 
Florida, Athen, Kreta og St. 
Petersborg. Vi vil på VG bevare 
udsynet og sikre at der kommer 
gode og relevante studieture. Vi 
kender blot ikke rammen for det 
endnu.

3g AT7 fagtur til Kina 
– her eleverne på 
”The Great Wall”, som 
kineserne kalder den.



96 | VIRUM GYMNASIUM | INTERNATIONALISERING HJEMME OG UDE

”Firenze var en dejlig renæssan-
ce by fyldt med kultur. Vi fik 
både indsigt i kunst og naturvi-
denskab og samtidig hyggede  
vi os vældigt med hinanden.”

Benedicte Schlichtkrull 3a
om studieturen 
i 2g til Firenze

”En superplanlagt faglig tur med spændende ekskursioner og fore-
drag. Dejlig klar linje mellem ”skole” og ”fritid”. St. Petersborg er en 
meget flot og spændende by. Vinterpaladset var helt ekstraordinært.”

Jonas Fiedler Frederiksen 3d
om fagtur i 3g til St. Petersborg

”Vi havde pragtfuldt vejr på 
Hven. Blev rystet godt sammen. 
Havde hyggeligt gruppearbejde 
som kombinerede det faglige og 
sociale godt.”

Emilie Hansen 1e
om introfagtur  
i 1g til Hven



97| 

Udveksling
Skoleudveksling har en høj 
prioritet på VG, og derfor har vi 
igennem flere år udvekslet med 
gymnasier i både Spanien, 
Tyskland, Frankrig og Kina. Glæden 
ved at opleve hverdagen, skolesy-
stemer og vaner i en anderledes 
kultur er med til at styrke din 
egen selvforståelse, og det giver 
en mere personlig og direkte 
indsigt og viden om nationale 
forskelle og ligheder. Ikke alle 
kommer på udveksling. Det skal 
man søge om – og for at komme 
med til Spanien, Frankrig eller 
Tyskland, skal man have sproget 
som fag.

Alle steder bliver eleverne privat 
indkvarteret og får genbesøg i 
Danmark.

Fransk skoleudveksling
I marts i år drog 3. generation af 
1g franskelever til byen Laval, ca. 
280 km. sydvest for Paris på 
genbesøg hos deres franske 
”correspondants” på gymnasiet 
L’Immac. Opholdet bød på en blan-
ding af skolegang og busture, bl.a. 
til den historiske by Saint Malo i 
Bretagne. Ud over de kulturelle 
oplevelser får både danske og 
franske elever trænet deres 
henholdsvis franske og engelske 
sprogkundskaber intensivt, 
samtidig med at de ser hvor 
forskelligartet en almindelig 
hverdag kan være i Virum og 
Laval.

”Det jeg synes var virkelig fedt 
ved at tage på franskudveksling 
var, at jeg virkelig fik øre for 
sproget. Jeg boede hos en 
familie, hvor det kun var ”min 
franskmand,” som kunne bare en 
smule engelsk. Det betød, at jeg 
var nødt til at bruge det, jeg 
havde lært. Jeg lærte at forstå 
det franske sprog meget bedre. 
At kunne forstå fransk, når en 
franskmand taler er meget 
anderledes end at have det i 
skolen. Jeg tror specielt, at det 
gik op for mig, at man bare skal 
kaste sig ud i det! Alt i alt var 
det en oplevelse der MARKANT 
forbedrede mit fransk, og min 
lyst til at have fransk i skolen.”

Katrine Sulbæk 
Bøgelund 2b

”Verden er en bog, og den, som ikke rejser,
læser kun én side”, Saint Augustine, 354-430.
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Tysk skoleudveksling
Alle 1g tyskelever på VG får tilbud 
om at deltage i skoleudveksling 
med Tostedt Gymnasium sydvest 
for Hamborg i marts måned med 
genbesøg i efteråret i 2g. Det 
personlige møde med nabolandet 
byder på overraskende kulturelle 
forskelle, og styrker elevernes 
faglige og sproglige kompetencer. 
Ud over skolegang på det tyske 
gymnasium byder rejsen på et 
fagligt program med en udflugt til 
Hamborg og forskellige sociale 
arrangementer.

”Tostedt-udvekslingen var en 
fantastisk mulighed for at få nye 
venner på den anden side af 
grænsen og den anden ende af 
klasselokalet. Det var en super 
fed tur, som har givet os fornyet 
motivation i tysktimerne. Vi kan 
kun anbefale det!”

Freja Bræmer Lajer 2d & 
Maria Mulvad-Mikkelsen 2m

”Fagligt var det at bo hos en spansk familie, som 
knapt talte engelsk, en måde at lære at bruge det 
spanske sprog på en måde, som ingen skoletimer 
kan lære dig. At få sådan et personligt indblik i 
deres kultur, især deres ungdomskultur, var en 
oplevelse, som jeg kan anbefale for alle. Men det 
mest mindeværdige, var dog de sociale relationer, 
man dannede sig. Det gav mig mulighed for at 
udvikle mine sociale kompetencer og lære nogle 
spændende mennesker at kende. Når udvekslingen 
er slut, vil man lære, at vi som mennesker alligevel 
ikke er så forskellige fra hinanden, og at vi kan føle 
os tætte på hinanden.”

Anders Horn Uebel 3s

Spansk skoleudveksling
VG har siden 2009 haft en udvekslingsaftale med 
gymnasiet Maristes Champagnat i Badalona tæt på 
Barcelona. Spanskeleverne på VG kan tilmelde sig 
udvekslingen i løbet af efteråret i 1g. I slutningen af 1g 
får de besøg af jævnaldrende spanske elever fra 
gymnasiet i Badalona. De spanske elever bor hjemme 
hos de danske elever i 6 dage og deltager i undervis-
ning på VG samt i ekskursioner til København. Tilsva-
rende besøger vi spanierne i seks dage i september i 
starten af 2g, hvor det er vores tur til at opleve spansk 
skolekultur, familieliv og ekskursioner bl.a. til Barcelona.
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Kinesisk venskabsskole
For anden gang har 3g-elever været på en rejse og 
skoleudveksling i byen Tianjin i det nordøstlige Kina, 
hvor eleverne oplever hverdagen i en kinesisk familie 
og en skolehverdag på venskabsgymnasiet. Det er en 
ubeskrivelig spændende og lærerig oplevelse, som 
udfordrer eleverne på deres selvforståelse og giver dem 
en uvurderlig indsigt i en meget anderledes verden.  
Ud over skoleopholdet, byder rejsen på et større fagligt 
program med ophold i Beijing og ture til bl.a. den 
Himmelske Fredsplads, den Forbudte By og den 
Kinesiske Mur. 

Udvekslingselever på VG i et år
VG tager hvert år ca. 6 – 8 udvekslingselever ind i 2g 
klasserne. I skoleåret 16-17 har vi elever fra: Argentina, 
Chile, Canada, Mexico, Indien og Thailand. Alle udveks-
lingsstuderende får en mentor, som hjælper til et godt 
studieophold i Danmark. Vi prøver at integrere de 
udenlandske studerende, så godt som muligt, blandt 
andet kommer de fleste gæsteelever med på studietu-
ren i 2g. Eleverne på VG får gennem hverdagen mulig-
hed for at skabe venskaber med og indblik i en anden 
kultur. 

”Udveksling er en fantastisk 
mulighed for at lære et sprog  
på en måde, som man ikke kan 
gøre det i et klasselokale. Det er 
en uge, hvor man er intenst 
tilstede, fagligt og især socialt, 
og hvor man finder ud af, hvor 
sjovt det er, at man kan bruge 
det sprog, man har lært, på at 
hygge sig med andre unge, få 
nye venner og dele oplevelserne 
med hinanden. Det er den bedste 
spanskundervisning, jeg har haft.”

Ida Nicoline Pedersen 3m
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Rammerne 
for den 
gode og 
udviklende
skole
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Vi er mange mennesker samlet på 
VG, og vi vil gerne give dig den 
bedste uddannelse. Derfor er der 
nogle forskellige pejlemærker, vi 
planlægger efter, og som også er 
retningsgivende for både elever  
og ansatte på Virum Gymnasium.

I gymnasiets Studie- og ordens-
regler kan du derfor læse, ”at man 
udviser ansvarlighed og gensidig 
respekt, hensynstagen og hjælp-
somhed i alle sammenhænge”. Det 
gennemsyrer alt det, der foregår 
på VG. Derfor tolereres mobning 
ikke. Alle skal have det godt. Det 
samme gælder naturligvis også på 
nettet. Derfor vil du modtage 
undervisning i digital dannelse.  
Vi forventer, at alle behandler 
hinanden ordentligt. 

VGs værdigrundlag afspejler 
dagligdagen med fokus på 
Faglighed, Fællesskab, Medborger-
skab og Internationalisering. Vi 
knokler for at give vores elever 
den bedste uddannelse og 
dannelse med gode resultater 
fagligt, personligt og socialt. Du har 
bl.a. flere steder kunnet læse om 
dannelsen i forhold til demokrati 
og medborgerskab. Det er væsent-
lige elementer i forhold til at 
kunne begå sig lokalt og globalt. 
Derfor fylder det selvfølgelig en del 
på Virum Gymnasium. Det kræver, 
at vi på vores vis afspejler 

samfundet og arbejder på mange 
måder. Det gælder i den klassiske 
og innovative klasseundervisning, 
og det gælder uden for klasserum-
met. Der er fokus på øjeblikket, 
men også det lange træk for at 
klæde dig på til det videre forløb. 
Både uddannelses- og beskæfti-
gelsesmæssigt. Derfor har vi fokus 
på faglig, personlig og social 
feedback og vejledning. 

At gå i gymnasiet er også forbun-
det med mange sociale aktiviteter, 
så det faglige fællesskab under-
støttes af det sociale. Vi afholder 
derfor både arrangementer for 
årgangene, enkelte klasser og hold 
samt på tværs af det hele. Der er 
diverse tilbud om helt alkoholfrie 
arrangementer, ligesom vi holder 
fester på skolen, hvor der kan 
købes øl, men intet stærkere end 
det. VG er en ungdomsuddannelse, 
og det er det, vi har fokus på.

Sammen skaber vi den gode 
uddannelse. 
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”Hvis der er fem stjerner at 
give af, skal VG have fem. 
Både for faglighed og 
fællesskab”.

Oscar Olund Djurhus 1m



”For at starte et sted, synes jeg at Ungdoms-
folkemødet var en super god ide. Jeg var selv lidt 
skeptisk, overfor om det ville være et stort kaos i 
starten, men både den måde det er sat op på, og 
indholdet gjorde det rigtig spændende. Mine to 
veninder og jeg fik eksempelvis mulighed for at 
snakke med en feministisk flygtning fra Syrien. Det 
gav et godt indblik i, hvordan en flygtning egentlig 
har det, og går igennem”.

Martha Marie Halkjær Kofod 1c

”Ungdomsmødet var efter min mening et virkelig 
spændende arrangement, som gav et bredere indblik 
i de forskellige partier og især andre organisationer. 
Der var hele tiden noget at lave og de fleste telte 
havde virkelig sjove arrangementer i gang. Work-
shoppen var også en positiv oplevelse. Selvom vi 
måske blev lidt stressede fik vi fremsat vores 
synspunkter og ideer og fik en livlig debat med 
politikerne. Alt i alt var det altså meget vellykket.”

Christian Deding Nielsen 1c

Dannelse,
medborgerskab  
og demokrati
På Virum Gymnasium forsøger vi at styrke fællesskabet 
og lader dig møde udfordringer, der giver indblik i med-
borgerskab og demokratisk dannelse. Vi arbejder på 
mange fronter i undervisningen – både hjemme og ude, 
og deltager i arrangementer, som kan styrke din kritiske 
refleksion og selvstændighed. Et eksempel er flere 
klassers deltagelse i UFM 16 – Ungdommens Folkemøde 
2016 – afholdt i Søndermarken for første gang den 8. 
og 9. september. Her ses elevernes udtalelser vedrøren-
de UFM 16. De taler for sig selv.

102 |  VIRUM GYMNASIUM | DANNELSE, MEDBORGERSKAB OG DEMOKRATI



”Fredag d. 9. september hoppede jeg sammen med 
min klasse, 1.h, på linje E mod Hundige for deltage i 
Ungdommens Folkemøde. Da vi ankom til Sønder-
marken, var der fyldt op med unge på alder med os, 
telte med ungdomspartier og initiativer og masser 
af politikere og aktivister, der brændte for deres sag. 
Alle der var til stede, politisk interesserede eller ej, 
oplevede en festivalstemning omkring demokratiet. 
Tilstedeværelsen af folketingspolitikere som Holger 
K. Nielsen, Johanne Schmidt Nielsen, Pia Kjærsgård 
og Uffe Elbæk vakte også en følelse hos mig og min 
klassekammerater af, at vi blev taget alvorligt. Det 
var interessant at se, hvordan vi gymnasieelever i 
vores workshop rimelig intenst diskuterede, hvordan 
vi skulle løse flygtningekrisen, når der var fire 
folketingspolitikere, der skulle give feedback på 
vores løsningsforslag. Vi blev lyttet til på et helt 
andet plan, og det rejste en ny form for interesse 
for demokratiet, og for hvilke problemer, der hersker 
for unge, for flygtninge og for staten i dagens 
Danmark. Vi fik mulighed for på UFM 16 at gå på 
politisk shopping skræddersyet til unge, og jeg tror, 
at der var mange, der endte med at købe en idé 
eller to med hjem”.

Julia Bielefeld 1h

”Når man siger ord som 'politik' eller 'samfund' kan 
mange unge pludselig været stået af allerede. Men 
til Ungdommens Folkemøde er der en skøn stemning 
af liv og ungdom, der kun bidrager til oplevelsen af 
stedet som spændende og sjovt. Overalt er der 
boder fra politiske partier og NGO’er, der alle er her 
for at snakke med dig. Med andre ord er der rig 
mulighed for at få stillet nysgerrigheden eller bare 
høre om forskellige elementer ved samfundet, samti-
dig med at man kan have det sjovt.

Til Dilemmaspillet oplever man den svære flygtnin-
gekrise, og hvor umuligt det kan virke at komme 
frem til en fælles løsning, når så mange forskellige 
parter har vidt forskellige holdninger til krisen. Man 
lever sig ind i en holdning og skal argumentere for 
den og imod andres.

Alt i alt er oplevelsen af Ungdommens Folkemøde 
spændende og tankevækkende. At besøge forskellige 
boder og høre hvad folk er passionerede omkring 
samt at være med til det svære Dilemmaspil sætter 
en masse tanker og holdninger i gang på den gode 
måde.”

Filippa Hansen Winther 1x
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Vi er et udvalg, der består af 
elever, lærere, pedelafdelingen, den 
bygnings- og aktivitetsansvarlige 
og en ledelsesrepræsentant, der 
alle arbejder for at sætte bære-
dygtighed på dagsordenen på VG. 
Det gør vi gennem sjove events og 
konkret handling.

Vi arbejder: 
•  med hvordan skolens ressource-

forbrug kan synliggøres – og 
sættes ned!

•  sammen med billedkunst om 
upcycling (at give nyt liv og nye 
funktioner til affaldsmaterialer).

•  på at etablere en masterclass 
om bæredygtighed.

•  på at få bæredygtighed integre-
ret i undervisningen – og i 
dagligdagen.

Maria, 2.m, er medlem af  
miljø rådet

Maria, hvorfor er du med i 
miljørådet?        

Det er jeg, fordi jeg synes, at det 
er vigtigt at gøre en forskel. Også 
selv om det måske kun er en lille 
forskel. Jeg ser det også som en 
mulighed for at uddanne mig selv. 

Jeg går nemlig op i bæredygtighed 
og miljøet, men det er ikke noget, 
jeg har særlig meget styr på. Men 
nu skal jeg og 4 andre fra miljørå-
det for eksempel afsted til en hel 
spændende temadag på Køben-
havns Åbne Gymnasium i regi af 
Grønt Flag/Friluftsrådet og netvær-
ket Globale Gymnasier, hvor vi kan 
blive inspireret af fagpersoner og 
andre gymnasier til, hvordan vi 
kan sætte større fokus på miljøet 
på VG.

Er du mest optaget af, hvordan VG 
som institution kan blive grønnere, 
eller hvordan vi bedst underviser i 
bæredygtighed?

Jeg er nok mest interesseret i, 
hvordan vi helt konkret kan lave 
nogle få ændringer, der vil gøre VG 
grønnere her og nu. For eksempel 
arbejder vi lige nu med, hvordan 
vi kan få alle til at rydde bedre op 
efter sig selv og sortere affaldet, 
så det kan genbruges og spare på 
lys, vand og varme. Det handler 
om at gøre os alle mere bevidste 
om selv at tage et ansvar. 

Ofte er problemet, at man ikke ved 
nok om, hvordan man handler 

miljøbevidst, og at det faktisk gør 
en forskel. Derfor giver det også 
god mening at sætte bæredygtig-
hed på skemaet i gymnasiet. Det 
skal være en slags guide mere end 
en løftet pegefinger, og ikke kun 
lokalt, men også globalt. Samtidig 
er det vigtigt, at man ikke kun 
viser der, hvor det går galt, men 
også viser, hvor der faktisk bliver 
gjort noget godt. Det kunne også 
handle om innovation, hvor man 
selv får lov at sidde og arbejde 
med, hvad der kan gøres.

Tror du VG er blevet markant 
grønnere om 10 år?

Ofte er udfordringen, at man kun 
ser det hele på kort sigt. Så er 
eksempelvis solenergi dyrt at  
etablere, men efter få år har det  
jo tjent sig ind. Det samme  
med regnvand som toiletskyl. 
Måske kan det lykkes at finde 
sponsorer, som vil være med til at 
finansiere de her projekter, ligesom 
der er fonde, der er med til at 
donere kunst til gymnasiet. Det 
ville virkelig kunne gøre en forskel, 
fordi VG jo er en kæmpe instituti-
on.

Miljørådet 
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Maria Mulvad Mikkelsen 2m  
en stærk fortaler for Miljørådet.



Hvordan får vi bæredygtighed og grøn omstilling 
ind på skolen og helt ud i klasseværelset og 
inspirerer elever til at blive globale medborgere?

Med vedtagelsen af FN’s Verdensmål for bæredygtig 
udvikling i september 2015 tog verdens statsledere  
et vigtigt skridt mod en bedre og mere bæredygtig 
fremtid for alle. De 17 verdensmål er den mest 
ambitiøse plan i menneskehedens historie.  
Undervisningskonferencen om bæredygtighed i 
gymnasieskolen vil give inspiration til at omsætte  
de store internationale planer til konkret handling  
og undervisning.
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VGcc  
Carpe cognitionem 
(Grib viden)

På Virum Gymnasium har vi normalt skema til kl. 15.00. 
Herefter er der andre aktiviteter fra 15.05 – 16.00. Det 
kan være omlagt skriftlighed, øvelser, lektiecafé eller 
vores foredragsprogram VGcc. 

Her har du mulighed for at stifte bekendtskab med 
forskere, erhvervsfolk, institutioner, politikere mv. Vi 
henter spændende folk ind udefra som kan bidrage 
med noget ekstra til undervisningen eller til dannelsen i 
al almindelighed. Nogle foredrag er knyttet til bestemte 
klasser – andre er for alle interesserede. VG cc kan 
både være obligatorisk eller frivillig. 

I foråret havde vi bl.a. den glæde at få et yderst aktuelt 
og interessant oplæg med astronaut Andreas Mogensen. 
I efteråret står det amerikanske præsidentvalg for 
døren, og i den anledning har vi to oplæg netop om 
præsidentvalget. Hele vores program kan ses på  
næste side:

VGcc  
Carpe cognitionem 
(Grib viden)
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FAG DATO EMNE OPLÆG

Hi, en, sa 30/08 Amerikanske  Journalist
  præsidentvalg Anders Agner

Da, hi 15/09 Det Moderne  Dr. Phil
  Gennembrud Jon Gissel

Alment 27/09 Økonomi Danske bank

NV 27/09 Den naturvidenskabelige DTU – 
  metode studerende
   
Mu 26/09 Musik fra passion  BISSE: Thorbjørn
  til levebrød Radisch Bredkjær 

Me 06/10 Instruktør i  Julius
  Los Angeles Telmer

Alment 06/10 IDA om brugen 
  af sabbat år Studerende

Fi 12/10 Kærlighed Professor Dan Zahavi

En, sa, hi 26/10 Præsidentvalget Journalist Annegrethe 
   Rasmussen

Fr, hi, sa 01/11 Terrorisme i  Journalist
  Frankrig Bjørn Willum

Bt, ke, bi  02/03 Smagssansen   Professor Ole G. 
   Mouritsen, SDU

Bk, ng  04/04 Arkitektur og Arkitekt Sune 
  byplanlægning Porse Carlsen

Kunstneren ”Bisse” alias  
Thorbjørn Bredkjær Radisch.

Astronaut Andreas Mogensen 
fortalte levende om turen til rummet.

Besøg af den amerikanske  
ambassadør Rufus Gifford.
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En vigtig målsætning for VG er, at eleverne udviser 

engagement og social ansvarlighed. Det indgår i 

skolens værdigrundlag og indsatsområder, og vi er 

heldige at have rigtig mange elever, som gerne vil 

være en del af det frivillige arbejde. 

Inden for de sid
ste par år har 

VG-eleverne arbej
det med 

to større projek
ter:

•  Danmarks Indsamling, DKI

•  Ung til ung – et venskabspro
jekt med unge flygtni

nge 

fra Lyngby Taarbæk Kommune.

Socialt 
udsyn
og frivilligt 
arbejde

Godt salg i de h
jemmebagte kager 

til Danmarks Indsamling 2016.

Jørgen Olsen spiller til D
anmarks 

Indsamling 2016.
Besøg af projekt

et ”Vores Europa.”
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Danmarks Indsamling

I de sidste to å
r har eleverne 

samlet ind til Danmarks 

Indsamling, som finder sted hve
rt år i januar. E

leverne 

diskuterer og p
lanlægger selv i fællesskab, hvilket

 arrange-

ment og indhold
 der skal være ved årets DKI. De to sidste 

år har vi haft Å
bent Hus med boder, aukti

on, loppemarked, 

musik, underhold
ning, foredrag o

g konkurrencer
. Det har 

været en stor succ
es for fællesskabet, og e

lever på tværs 

af klasserne ha
r udvist et stor

t ansvar i plan
lægningen af 

årets DKI. Næste års DKI finder sted lør
dag den 28. januar 

2017. Her vil eleverne 
prøve at overgå

 deres hidtil be
dste 

indsamlingsresultat på
 103.000 kr.

Ung til ung

Et projekt, hvor
 unge flygtning

e fra Lyngby-Taarbæk 

Kommune møder unge fra V
G. Eleverne fra V

G inviterede 

unge flygtninge
 til at deltage i

 arrangementer på VG. Her 

blev lavet arab
isk mad og i fællesskab forsøgt

e VG-elever 

og flygtninge a
t løse forskellig

e teambuildings-øvels
er. Ved 

et andet arrang
ement blev der da

nset arabiske f
olkedanse 

til stor morskab for alle.
 På sigt er det 

målet at få de un
ge 

flygtninge bedr
e integreret i d

et danske sam
fund. Toleran-

ce og forståelse
 mellem de forskellige 

kulturer giver d
e 

deltagende elev
er et større soc

ialt udsyn og en bedre 

indsigt i de ung
e flygtninges ud

fordringer, og s
amtidig 

skabes der ven
skaber på tværs af kulturfors

kellene til gavn
 

for begge parte
r.

Teambuilding i ”Ung til Ung.”

Projekt ”Ung til Ung”  

– kulturmøde på tværs.
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Det 
sociale 
liv
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Route 66 – VGs morgensamling
Route 66 – morgensamling på VG 
er ikke bare informationer, men et 
samlingspunkt for hele skolen. Vi 
samles ca. én gang om måneden i 
den store VG-hal, hvor alle vigtige 
beskeder, arrangementer og events 
bliver meddelt af rektor, lærere, 
elever og skolens udvalg. Route 66 
– bandet underholder og ofte får 
vi besøg udefra af forskellige 
organisationer. Route 66 styres af 
to 3g´ere og to 2g´ere, som bakkes 
godt op af et lærerudvalg. På den 
måde har eleverne stor indflydelse 
på form og indhold af Route 66. 
Alle kan gå til værterne med gode 
ideer til morgensamlingen.

Sociale arrangementer
VG´ s sociale arrangementer er 
med til at skabe nye kontakter og 
sammenhold mellem eleverne på 
tværs af årgange. Efter skoletid kan 
du spille skak, dyrke sport, spille 
musik eller noget helt andet 
sammen med andre. Mød op og 
deltag – det styrker fællesskabet. 

”Route 66 er underholdende  
og har nogle gode værter.  
Route 66 er en federe måde  
at få informationer på end i 
folkeskolen.”

Mathilde Rosholm 
Block 1c
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Fester og musikcafé på VG  
– et must!
På VG er der selvfølgelig også 
gymnasiefester og der bliver 
afholdt musikcaféer. Både fester-
nes og musikcaféernes afvikling 
bliver varetaget af en gruppe 
elever og lærere i fællesskab. Der 
er naturligvis altid lærere med til 
alle arrangementer. Til festerne har 
vi professionelle vagter med, så vi  
er sikre på, at kun VGs elever 
deltager. Det skal være trygt, 
hyggeligt og sjovt at deltage i alle 
former for arrangementer på VG.

Der afholdes typisk Høstfest, 
Oktoberfest, Karneval og Multimu-
sikfest. Sidstnævnte afholdes i 
samarbejde med Musikcaféudval-
get og med levende musik. To 
andre fester skiller sig lidt ud.  
Det drejer sig om Årsballet og 
O-showet. Årsballet er dagen,  
hvor alle fejrer skolens fødselsdag.
Hver klasse præsenterer bl.a.  
en fantastisk kage til den årlige 
kagekonkurrence. Om aftenen 
spiser lærere og elever middag 
sammen i klasselokalerne, som er 
flot pyntede efter et klassevalgt 

tema. Derefter bliver der danset 
den traditionsrige Les Lanciers. 
O-showet er 3g´ernes afslutnings-
show til 1., 2g’erne og lærerne. 
Sidste år var temaet ”Asian 
sensation”, så alle VGs elever var 
udklædt i overensstemmelse med 
temaet. 3g´ernes ankomst til 
festen var både fantasifuld og 
festlig. 

Til musikcaféerne er der hygge, 
god musik og sociale aktiviteter. 

”VG- festerne skaber glæde  
og godt humør og er altid  
noget at se frem til.”

Jakob Lützhøft 3e
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VG by Night
Er du til hygge, sodavand, film, 
natvolley, lan computerspil, 
jamsession, brætspil, konkurrencer 
og meget mere – er det VG by 
Night, du skal deltage i. To gange 
om året holder VG åbent en 
fredag kl. 20 til lørdag kl. 10. Her 
er det kun fantasien som sætter 
grænsen – men vi samles helt 
uden alkohol, og det er sjovt! VG 
by Night er forbeholdt 50 elever 
fra hver årgang. Det er Først-til- 
Mølle-princippet, der gælder. 

”Jeg er vild med VG- festerne,  
da det giver mulighed for at 
møde de andre elever på tværs 
af klasserne.”

Johan L. Skovbæk 3e

”Jeg havde hørt meget  
positivt om VGs forskellige 
arrangementer, men havde  
ikke troet, at det ville være 
rigtigt. Men det er det.”

Marie Kielgast 1m
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”Det var vådt, det var sjovt,  
det var samarbejde!”

Maria Stougaard 1e

”VG på Tværs er sindssygt  
morsomt. Det er underholdende, 
og man render rundt i alt mulig 
sjovt tøj.”

Phillip G. L. Dünweber 1a

”VG på Tværs er rigtig godt, da 
man møder alle mulige andre 
mennesker fra andre klasser  
og andre årgange.”

Luna Lillebjerg Simonsen 1f

”VG på Tværs er ”megafedt”.  
Man lærer nye venner at kende 
og får et nyt netværk.”

Stine Kehler 2a
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VG på Tværs for syvende gang!
I 2009 arrangerede Virum Gymna-
sium for første gang VG på Tværs. 
I år blev det afholdt for syvende 
gang i dejligt vejr (kun med lidt 
regn) og godt humør. 

Eleverne dyster i 7 discipliner i 48 
hold med 22 på hvert hold fordelt 
på tværs af klasser og årgange. 
Alle hold har holdkaptajner, er 
udklædte i bestemte temaer og 
har deres eget kampråb. For at 

gøre det endnu mere hyggeligt har 
VGV, Virum Gymnasiums Venner 
købt godteposer med frugt og slik 
for 10.000 kr.

Efter VG på Tværs er der altid 
Høstfest på gymnasiet, hvor man i 
festlig humør møder ens holdkam-
merater fra dagens arrangement.

VG på Tværs er blevet én af de 
traditioner, som eleverne absolut 
IKKE vil undvære!

”VG på Tværs er rigtig fedt.  
Man kommer i festhumør  
til aftenens fest. Man går  
og glæder sig sammen med  
ens venner.”

Mathias Gregersen 3u
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PLADS TIL 
VIDEN OG 

GLÆDE

Virum Gymnasium blev indviet i 
december 1957, så vi har med en 
ældre dame at gøre, som snart 
fylder 60 år. Hun holder sig 
heldigvis godt og har bevaret den 
indre charme, hun er født med. 
Små hyggelige gårde man kan 
arbejde og hygge sig i. Lange 
gange med små kroge til gruppe-
arbejdet. Grønne arealer, der giver 
liv i frikvarteret og en smuk 
nyrenoveret Studiesal, som både 
giver plads til læring, studier i 
dagligdagen, foredrag, musik, 
teater, fester og musical.
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I 2011 fik VG en ansigtsløftning 
med den nye tilbygning – Nordflø-
jen. Nu kan der for alvor spilles 
bold i VG-hallen, og 8 nye meget 
store lokaler skaber rammerne for 
undervisning med nyeste pædago-
giske og didaktiske input. Samtidig 
er den store brede førstesalsgang 
med det fantastiske lysindfald og 
flotte udsyn over idrætsanlægget 
blevet samlingspunkt for alle 
former for teamarbejde, ”walk and 
talk” og hyggesnak i frikvartererne. 

Uden for den 2500 m2 store 
nybygning er kunstneren Rikke Sø-
rensens kunstværk placeret. Dette 
er blevet et yndet samlingspunkt 
for gruppearbejde og studier i det 
gode vejr. Kunstværket bliver kaldt 
meget forskelligt som fx ”Isbjerget”, 
”Takkerne” og ”Papirklippet”. 

Den gamle drengegymnastiksal 
blev også i 2011 ombygget til et 
splitternyt auditorium med plads 
til 150 elever – dette bliver flittigt 
brugt til undervisning, foredrag, 
filmfremvisning og møder. Og i 
henholdsvis 2011 og 2014 blev de 
naturvidenskabelige lokaler 
renoverede. 

I 2015 blev den gamle forhal 
renoveret og står nu smuk med 
moderne møbler, en kæmpe 
”sættekasse” og et nyt møbel 
tegnet af en student fra 2016, Emi-
lie Lindeskov Agertoft.

Førstesalen på den gamle bygning 
blev også renoveret i 2013 med to 
store nye lokaler. I år har vi fået 
etableret lydfølsomme studie-
kupéer, hvor eleverne i ro og mag 
kan arbejde med deres projekter 
og gruppearbejde.

Virum Gymnasium er særlig kendt 
for de mange dejlige gårdmiljøer, 
som flittigt bruges til både arbejde 
og fritid. Her er et grønt og rart 
studiemiljø med mange studie-
pladser i form af bænke og borde. 
Hvert år afslutter studenterne 
deres gymnasieforløb på Virum 
Gymnasium med folkedans rundt 
om træerne i Ydre Gård – ringen 
er sluttet, da det er de selv 
samme danse, de danser ved 
deres Introarrangement i 1g.

Skolens bygninger og udenomsare-
aler afspejler på fornemmeste vis 
den undervisning, der leveres og 
den hverdag, der er på VG. Der er 
plads til fordybelse i et trygt og 
inspirerende læringsmiljø, hvor 
traditioner og nytænkning går 
hånd i hånd.
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VGV – Virum Gymnasiums Venner
arbejder overordnet for at:

•  støtte elever økonomisk i tilfælde, hvor skilsmisse, 
arbejdsløshed og andre forhold gør det vanskeligt  
for eleven at betale til studieture, ekskursioner mv.

•  støtte eleverne på VG ved større arrangementer, som 
det årlige VG på Tværs, hvor alle eleverne dyster mod 
hinanden på tværs af årgange og klasser. Her har vi 
mulighed for at bidrage til lidt godt i løbet af dagen.

•  uddele legater ved translokationen til tidligere elever 
med behov for studiestøtte til videre uddannelse.

•  skabe et forum for tidligere elever. Hvert år sørger vi 
for at arrangere en caféaften for tidligere elever, så de 
har mulighed for at gense hinanden. Denne café 
ligger altid sidste fredag i februar.

•  holde en jubilæumsmiddag for 25, 40 og 50 års 
jubilarer en uge før translokationen.

•  informere forældre, tidligere elever og andre medlem-
mer af VGV ved et nyhedsbrev: VGV-nyt 4 gange 
årligt.

Hvorfor støtte VGV?
Ved at betale 400 kr. for tre år eller 150 kr. for et år 
bliver I medlem af foreningen. Uden støtte fra medlem-
mer kan vi ikke hjælpe eller lave arrangementer. Så støt 
et godt formål.

Som medlem vil du fire gange årligt modtage VGV-nyt 
på e-mail, der indeholder historier om hverdagen på 
gymnasiet samt artikler fra tidligere elever og anden  
information. Du kan også følge VGV på Facebook.

Du kan indbetale på foreningens konto 1551 
0004545869 eller på Mobilepay 23 72 42 73 – husk  
at skrive elevens navn, klasse samt en e-mail på den 
der ønsker at få bladet tilsendt.

HVORFOR 
VGV? 
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”Med to børn på Virum Gymnasium er det dejligt at kunne støtte 
trængende elever og arrangementer på skolen og samtidig modtage 
VGV-nyt med informationer fra gymnasiet 4 gange årligt.”

Signe Kvist Mengel, 
forælder til elever på VG

”At være medlem i VGVs  
bestyrelse er både en hyggelig 
kontakt til venner på tværs af 
årgange – samt en fantastisk 
måde at være med til at give 
nuværende og tidligere elever en 
masse gode oplevelser i  
form af cafeaftener, legater til 
udlandsophold og jubilæums-
fester.”

Nina Hoffmann,  
student 2008, medlem  
af VGVs bestyrelse

”For mig er VGV den perfekte 
måde at holde kontakten til  
mit gamle gymnasium. VGV  
gør uden tvivl en forskel for 
både nuværende og tidligere 
VG-elever.”

Jakob Kristensen, 
student 2016

VGV caféaften  
– mødested for VG´s 
tidligere elever.
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Bestyrelsen 
2016-17

Bestyrelsesformand 
Anders Bjarklev, 
rektor DTU 
– udpeget af rektorkollegiet

Næstformand 
Simon Pihl Sørensen, 
viceborgmester 
- udpeget af  
kommunalbestyrelsen LTK

Lene Magnussen, 
uddannelsesdirektør 
– udpeget af  
kommunalbestyrelsen LTK

Helle Vang Andersen, 
direktør Cowi 
– valgt fra erhvervslivet

Jon Monrad Møller, 
lærerrepræsentant 
– valgt af medarbejderne

Kristian Blum, 
lærerrepræsentant 
– valgt af medarbejderne

Laurits Sebastian Dahl, 
elevrådsformand 
- elevvalgt

Maria Mulvad-Mikkelsen, 
elevrådsnæstformand 
- elevvalgt

Mette Kynemund, 
rektor VG 
– sekretær for bestyrelsen

Birgit Riedel Langvad,
vicerektor VG 
- observatør

Andreas Holmsted Olesen,
vicerektor VG 
- referent
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Den daglige ledelse

Pia Gars 
Jensen,
uddannelsesleder 

Hilde Eslau 
Blinkenberg,
uddannelsesleder

Hans Erik 
Duckert,
uddannelsesleder

Birgit Riedel 
Langvad, 
vicerektor

Mette 
Kynemund,
rektor 

Andreas 
Holmsted Olesen,
vicerektor



Kontoret er 
skolens hjerte
Her kan du altid få hjælp
Vi er placeret på kontorgangen over for lærerværelset 
og løser mange opgaver i dagens løb. Vi kan hjælpe 
med spørgsmål om din skolegang, såsom skema, fravær, 
karakterer, studierejser, elevskabe, SU og meget meget 
mere!

Hos os kan du også hente plaster og andre små-fornø-
denheder og låne sakse og bolde mv. Glemmekassen for 
småting finder du også her. Glemmekassen for de større 
ting står på gangen ved elevskabene.

Vi hjælper også, hvis du har brug for at komme i 
kontakt med en lærer, gymnasievejlederne eller en  
fra ledelsen. Kort sagt, hvis du er i tvivl om noget, 
henvender du dig til os.

”Når du træder ind på VG’s 
kontor, bliver du altid mødt af 
smilende og venlige ansigter, der 
vil gøre deres bedste for at 
besvare de spørgsmål, du end 
måtte have. Det er et sted, som 
du garanteret vil besøge mere 
end én gang i løbet af din 
skoletid, enten fordi du mangler 
en panodil, skal aflevere en 
læge-erklæring eller er på et 
ærinde for en lærer. Essensen af 
det hele er, at man som ny skal 
se det som Oraklet fra Delfi, der 
kan besvare alle de praktiske 
spørgsmål om din skolegang, 
som du går og tumler med.”

Anna Maria Nielsen  
og Isabella Whitton 3h

Virum Gymnasium
Fuglsangvej 66, 2830 Virum 

Telefon: 45 83 21 41
E-mail: vg@edu.virum-gym.dk

Kontorets åbningstid
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 enten pr. mail eller 
ved telefonisk henvendelse til 
skolens kontor.
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Kontakt
Mette Kynemund, 
rektor, 
mk@edu.virum-gym.dk

Andreas Holmsted Olesen, 
vicerektor, 
ao@edu.virum-gym.dk

Birgit Riedel Langvad, 
vicerektor, 
br@edu.virum-gym.dk

Hans Erik Duckert, 
uddannelsesleder, 
du@edu.virum-gym.dk

Hilde Blinkenberg, 
uddannelsesleder, 
hb@edu.virum-gym.dk

Pia Gars Jensen, 
uddannelsesleder, 
pg@edu.virum-gym.dk

Anders Løchte Nielsen, 
teknik-koordinator, 
an@edu.virum-gym.dk

Anna Zickert, 
uddannelsesbibliotekar, 
studiecenter, bogdepot, 
az@edu.virum-gym.dk

Anne Carlsson, 
gymnasiesekretær, 
ac@edu.virum-gym.dk

Bitten Rudbeck, 
gymnasiesekretær, 
elevadministration, 
blr@edu.virum-gym.dk

Dorte Hosbond Johanson, 
controller, 
dhj@edu.virum-gym.dk

Susanne Severin, 
gymnasiesekretær, økonomi, 
sus@edu.virum-gym.dk

Hanne Christensen, 
gymnasievejleder, 
hc@edu.virum-gym.dk

Inger Belling Olsen, 
gymnasievejleder, 
ib@edu.virum-gym.dk

Lene Rosenbeck, 
gymnasievejleder, 
lr@edu.virum-gym.dk

Thomas Seifert, 
gymnasievejleder, 
ts@edu.virum-gym.dk

Vibeke Nina Sterup Petersen,
gymnasievejleder, 
vp@edu.virum-gym.dk

Thomas Madsen, 
TeamDanmark-koordinator, 
tm@edu.virum-gym.dk

Susanne Nørgaard, 
skolepsykolog, 
sun@edu.virum-gym.dk

Carsten Andreasen, 
IT-vejleder, 
ca@edu.virum-gym.dk

Niels Frederiksen, 
IT-vejleder, 
nf@edu.virum-gym.dk

Miquel Frydshou, 
IT-support, 
mif@edu.virum-gym.dk, 
Telefon: 23 26 25 53

Jens Jensen, pedel, 
Telefon: 20 12 59 70

Michael Nørgaard, pedel, 
Telefon: 30 33 93 62

René Jacobsen, pedel

”Min oplevelse af administratio-
nen har været rigtig god. De få 
gange, jeg har spurgt efter 
hjælp, har jeg altid fået det. 
Generelt har jeg den oplevelse, 
at man kan få den hjælp, man 
behøver, når man behøver den.”

Ea Johanson 1j 
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