
Grundskoletilbud 2017-18 på Virum Gymnasium      

                

Kontaktperson på alle tilbud er vicerektor Birgit Riedel 
Langvad, mail: br@edu.virum-gym.dk 
Tel.: 23 48 41 94. 
 

 

 

 

 

1. Book et par elevambassadører fra Virum Gymnasium  

– i science, matematik eller sprog 

Book et par dygtige science-/matematik- eller fremmedsprogselever, der har ekspertise i og 

brænder for lige præcis jeres fag og emne. 

Det er nemt og kan give et frisk motiverende pust i undervisningen. 

De ældre elever kan agere gode rollemodeller og lærer selv en masse af at blive forpligtet på 

formidling af fagligt stof til andre. Lærerne aftaler nærmere indbyrdes ift. emne og tidspunkt. 

Fagligt og formidlingsmæssigt stærke elever fra Virum Gymnasium kan komme på besøg i alle 

de naturvidenskabelige fag, matematik eller fremmedsprog: engelsk, tysk, fransk Eleverne vil 

blive coachet af deres lærere på gymnasiet til at formidle fagligt stof fra deres egen 

undervisning, samtidig kan de agere gode og motiverende rollemodeller for eleverne i 

udskolingen. Besøget kan være alle hverdage i 1-2 timer eller efter nærmere aftale. 

Kontakt os og fortæl, hvad I arbejder med, så I kan få besøg af et par elever, der har ekspertise 

i og brænder for lige præcis jeres fag og emne. 

(OBS i 2017-18 vil emnet i matematik være begrænset til ’Løsning af lineære ligninger’ og 

efteråret vil være det bedste tidspunkt). 

Det vil også være muligt at få en udvekslingselev fra USA, Brasilien eller Indien ud på besøg. 

 

2. Kom til Naturvidenskabsfestival på Virum Gymnasium  

– for 8./9.klasser i uge 39 
Kom til Naturvidenskabsfestival to. 28. september 2017 og mød VG’s science verden. 

Årets tema for den landsdækkende naturvidenskabsfestival i uge 39 er ’Min nye verden’. 

8.-9.-klasses elever m/lærere er velkomne efter forudgående tilmelding per mail til faglig 

koordinator Bodil Heiselberg på bd@edu.virum-gym.dk 

 

Deadline for tilmelding er 1. september (men meget gerne før, hvis I vil sikre jer en plads!) 
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Dygtige og entusiastiske gymnasieelever vil i mindre grupper formidle naturvidenskab og lave 

spændende hands-on forsøg med 8.-9.-klasses eleverne. I vil blive taget imod og guidet rundt 

mellem aktiviteterne af elevmentorer.  

Alle elever vil møde mindst tre af fagene biologi, biotek, fysik, kemi, naturgeografi. 

 

Man kan tilmelde klasser fra kl. 8.30-11.30 eller fra kl. 12.00-15.00. 

 

 

3. Masterclass  
Formål: fagligt tilbud til de dygtigste elever i udskolingen, arbejde med elevernes ’lange’ 

faglige progression, styrkelse af overgang, faglig nysgerrighed og motivation. 

Se Indstillingsprocedure og tilmeldingsskema for Masterclass udskolingselever, der er udsendt 

til alle skoleledelser, ligger på Virum Gymnasiums hjemmeside www.virum-gym.dk eller fås ved 

henvendelse til kontaktperson per mail br@edu.virum-gym.dk.  

Tilmeldingsfrist 1. september 2017 (evt. eftertilmeldinger efter aftale frem til 15.september) 

 

 

• Masterclass i matematik  

Undervisere: GE, CH 

Ét ugentligt modul á 1,5 time i 16 uger v/Christian Holst og Grete Ebbesen (= 2 x 8 uger). 
Start ultimo oktober – medio marts. Torsdage kl. 15.15-16.45. 

   Datoer:  
GE/CH (hold 1 hhv. 2): 26/10, 2/11, 9/11, 16/11, 23/11, 30/11, 7/12, 14/12 
Der byttes hold i anden runde 4/1, 11/1, 18/1, 1/2, 8/2, 1/3, 8/3, 15/3 
Lokale: Lo1 (hold 1) og Lo2 (hold 2) 
    
Indhold:  
 
Talteori 
Der er mange spændende egenskaber ved de hele tal, f.eks. har ethvert helt tal en          
entydig opløsning i primtals-faktorer. Vi vil specielt arbejde med restklasseregning 
(’modulo-regning’), som giver anledning til nogle matematiske strukturer, der har nogle 
overraskende egenskaber. Disse egenskaber er smukke og interessante i sig selv, men 
de har også fundet anvendelse i moderne krypterings-algoritmer. 
 
Aritmetik 
Aritmetik omhandler regning med tal. Vi er vant til at skrive tal i 10-talssystemet, men 
tal kan repræsenteres i mange andre talsystemer, og vi vil se på repræsentationer af tal 
som binære tal dvs. i 2-talssystemet og i hexadecimalsystemet, som er 16-talssystemet, 
og hvordan man regner med disse tal. De to talsystemer bruges i computere. 
Tal 
De tal, vi normalt regner med, kan vi beskrive som f.eks. positive eller negative. Nogle 
tal er rationale, mens andre tal er irrationale. Vi vil se nærmere på beskrivelser af de 

rationale tal og de irrationale tal som f.eks.  tallene √2 , 𝜋 og det gyldne snit  , og evt. 
hvordan man regner inden for den større talmængde, de komplekse tal. 
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• Masterclass i science: fysik, kemi, biologi, biotek, naturgeografi 

X-workshops hvor naturvidenskabeligt interesserede udskolingselever kan komme og 
lave forsøg og blive præsenteret for ny naturvidenskabelig teori.  

Det er muligt at tilmelde sig ét eller flere sciencefag. 
Ét ugentligt modul á 1,75 time i 15 uger. Start primo oktober – ultimo februar.  

Tirsdage kl. 15.15-17.00. Se datoer nedenfor 

Inden opstart vil der være en  
Fælles velkomst for alle tilmeldte scienceelever ti. 3. oktober kl. 15.15-16.30 i 
studiesalen 
 
Fysik  

3 x 1 modul á 1,75 time. Tirsdage kl. 15.15-17.00 v/Carsten Andreasen (CA), Jonas 

Hauptmann (JH) og Bodil Dam (BD) 

Datoer: 10/10 (BD), 24/10 (CA), 31/10 (JH). Lokale fy1 

Indhold: 

Stive legemer  
Hvad er det smarte ved et brækjern? Hvorfor ruller to dåser, der vejer lige meget og 
fylder lige meget ikke lige hurtigt? Hvorfor sidder håndtaget på en dør ikke inderst? 
Hvorfor er det lettere at holde balancen på en cykel, der er i fart, end når cyklen står 
stille? Teorien og forsøgene bag svarene til disse spørgsmål er nogle af de ting, du vil 
komme til at beskæftige dig med i dette masterclass-fysikforløb. 

 

Kemi  

3 x 1 modul á 1,75 time. Tirsdage kl. 15.15-17.00 v/Rune Andersen (RA) og Ole 

Vesterlund (OV) 

Datoer: 7/11, 14/11, 21/11. Lokale ke1 

Indhold: 

Prøv kræfter inden for kemiens verden! Der er fokus på det eksperimentelle arbejde 
og forståelsen af teorien bagved. Hop i de hvide kitler og lav spændende kemiforsøg 
under kyndig vejledning fra gymnasiets kemilærere.  
Vi skal lave forsøg hvor vi påviser at der er koffein i kaffe, cola og Redbull vha. metoden 
TLC.  
Desuden laver vi forsøg hvor vi kigger på hvad der påvirker reaktionshastigheden i en 
kemisk rektion. Sidste forsøgsgang analyserer vi en sodavands indhold af citronsyre. 
 

 

 

 

 



Biologi  

3 x 1 modul á 1,75 time. Tirsdag kl. 15.15-17.00 v/Vibeke Sterup Petersen (VP), Thomas 

Seifert (TS) og Annegrete Rasmussen (AR) 

Datoer: 28/11, 12/12, 19/12. Lokale bi2 

Indhold: 

Er du interesseret i sundhed, bioteknologi, miljø eller hvordan kroppen fungerer? 
Masterclass i biologi på Virum Gymnasium er for dig som synes, at det er spændende 
at arbejde med at forstå biologiens verden eller måske overvejer en karriere, hvor du 
arbejder med menneskers sundhed, fremstilling af medicin og fødevarer, 
miljøpåvirkninger eller samspillet mellem mennesker   
og naturen. 

 

Vi skal se nærmere på følgende emner: 

 

1. Akut giftigt 28/11 (VP) 
 
Hvad er gift, og hvordan bestemmer man et stofs 
giftighed? 
Vi skal undersøge giftigheden af helt naturligt 
forekommende stoffer fra giftige planter i din have, i den danske natur og i vores 
dagligdag.  

 
 

2. Muskeltræthedens gåde 12/12 (TS)  
 
Hvorfor bliver dine muskler trætte når de arbejder? 

  
I denne masterclass skal vi beskæftige os med årsagerne til, at musklerne bliver 
trætte, når de arbejder – for det er nemlig ikke mælkesyre, der bevirker, at 
muskeltrætheden opstår. Vi skal lave nogle forsøg, der illustrerer, hvad der sker i 
musklerne, når de arbejder, og vi skal diskutere, hvad der bevirker muskeltræthed 
– både lokalt i musklerne og i hjernen, der skal sørge for en optimal aktivering af 
musklerne. Vi kommer ind på følgende emner: muskler og nervesystems 
opbygning og funktion, træthedsmekanismer i muskler og nervesystem samt 
afprøvning af udtrætningsforsøg af underarmens muskler. 

 
 

3. Klimaændringer i Arktis 19/12 (AR) 
 

Hvilken betydning har den øgede temperatur for dyre- og plantelivet i Arktis, og 
hvilke tilpasningsmuligheder har de? 
Hvilke fremtidsmuligheder har isbjørnen? 
Er der muligheder i at udnytte det mineralrige smeltevand fra gletsjerne? 

 
Disse spørgsmål skal vi blandt andet beskæftige os med i denne masterclass. 
Gennem læsning af artikler, løsning af opgaver samt diskussioner vil vi prøve at 
komme frem til nogle fornuftige svar. 
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Biotek 

3 x 1 modul á 1,75 time. Tirsdag kl. 15.15-17.00 v/Magnus Groes (Gr) 

Datoer: 16/1, 23/1, 30/1. Lokale ke1 

Indhold: 

Hvad fortæller dine gener? 
Manipulation med naturen og udnyttelse af den molekylære viden er centrale 
elementer i    bioteknologi. Her ser vi på hvordan viden om gener kan benyttes til at 
kurere og forhindre sygdomme, ved at benytte dyr som modelorganismer. 

1) Konstruktion af stamtræer ved hjælp af gen sekvenser. 
- Dyrenes udviklingshistorie studeret ved hjælp af gener 

 
2) Søgning i gen-databaser. 
- I hvor høj grad kan grisen bruges som model for mennesket? 

 
3) Gentest af mennesker.  
-     Hvad fortæller BRAGA genet om din sandsynlighed for at få brystkræft? 

 

Naturgeografi 

3 x 1 modul á 1,75 time. Tirsdage kl. 15.15-17.00 v/Pia Aaes-Jørgensen (PA) 

Datoer: 6/2, 20/2, 27/2. Lokale ng 

Indhold: 

Luft for livet 
Luft er livsnødvendigt, men hvad er der egentlig i den luft, du indånder? Og hvad 
betyder luftens sammensætning for dig?  
Hvornår er luften skadelig, og kan dit hår fortælle noget om luften omkring dig? 
Påvirker du egentlig luftkvaliteten? 
I naturgeografi arbejdes der med samspillet mellem mennesker, samfund og de 

naturgivne forhold. Vi vil i dette forløb således undersøge luften både ude og inde, for 

derefter at forstå og sammenligne resultaterne med udvalgte byer på globalt plan. 

 

 

• Masterclass i dansk 

1 ugentligt modul á 1,5 time i 6 uger v/ Trine Juul (TJ) og Mads Stidsen (MG) (med begge 
undervisere på).  Onsdage kl. 15.15-16.45. 

Start primo november – medio december. 
 
Datoer:  8/11, 15/11, 22/11, 29/11, 6/12, 13/12. Lokale lo2 
 
 
 
 
 



Indhold: 
 
Hvad kan en skoleelev i Virum i 2017 få ud af at læse om en vanvittig mand, der sulter i 
Oslo i 1890? Hvorfor siger Caspar Erics digte om 7-Eleven noget almengyldigt om det at 
være et ungt menneske i dag? 
Velkommen til dette forløb, hvor vi skal læse, reflektere, diskutere, skrive og se udvalgte 
filmklip for at besvare nogle af ovenstående spørgsmål. 
 

 

• Masterclass i engelsk 

1 ugentligt modul á 1,5 time i 6 uger v/Søren Tiemroth (Ti) og Bolette Lentz (BV) 

Tirsdage kl. 15.15-16.45. 

    Start ultimo oktober – ultimo november. 

    Datoer: 24/10 (Ti), 31/10 (BV), 7/11 (Ti), 14/11 (Ti), 21/11 (BV), 28/11 (BV). Lokale da1 

 

Indhold:  

Dystopia: an imaginary place where people lead dehumanized and often fearful lives 

 

Masterclass i engelsk beskæftiger sig med dystopier.  

Det 20. Og 21. århundrede har været præget af mange store dystopiske 
værker; fra Aldous Huxleys ”Brave New World” (1932), over George Orwells 
”1984” (1948) og Philip K. Dicks ”Do Androids Dream of Electrical Sheep” 
(1968) til moderne klassikere som Suzanne Collins’ ”Hunger Games” (2008). 

 
De seks moduler 
bruges til målrettet 
gennem nedslag og 
uddrag at undersøge, 
hvordan litteraturen 
har forholdt sig til 
dette emne og hvorfor 
netop dystopier er så 
fascinerende og 
debatskabende.  

 

Hvori ligger vores fascination af værker, der beskriver menneskets frygt for 
undertrykkelse, oftest i en verden, hvor intet er, som det burde være. Og 
ikke mindst hvordan er de skrevet. 

 

 

 



 

 

• Masterclass i fransk 

1 ugentligt modul á 1,5 time i 6 uger v/Sarah Garvig (SG) 

Torsdage kl. 15.15-16.45. 

Start ultimo oktober – ultimo november. 

Datoer: 26/10, 2/11, 9/11, 16/11, 23/11, 30/11. Lokale sp3 
 
Indhold:  

Savner du at tale og bruge dit franske mere i hverdagen, så kom til masterclass-
undervisning i fransk, hvor vi har fokus på at bruge sproget så meget som muligt 
gennem kommunikationsøvelser, dialoger, samtalestrukturer og glosetræning. Vi vil 
inddrage tekster, videoklip og sange samt træne jer i at bruge den franske grammatik i 
de mundtlige øvelser. 

 
 

 

4. Læringscirkler for udskolingslærere og skoleledelser på Virum Gymnasium 

Læringscirkler foregår som anderledes tilrettelagte dialogmøder, hvor formålet er fokus på 

elevernes ’lange’ faglige progression, styrkelse af overgangen samt sikring af systematisk og 

organisatorisk understøttet videndeling og konkret samarbejde mellem lærere- og 

skoleledelser på skolerne. Vi ved simpelthen for lidt om hinanden og hvorfor, vi gør som vi gør. 

Der vil være deltagere fra både Lyngby-Taarbæk og Rudersdal. 

Der er tale om inspirerende fyraftensarrangementer med en let servering 14. september 2017 

kl. 16-19 og 1. marts 2018 kl. 16-19. Mellem de to årlige runder læringscirkler vil der indgå 

mulighed for gensidige skolebesøg, faglig formidling fra elever, udveksling af 

undervisningsmaterialer og evt. faglige og didaktiske workshops mellem udskolings- og 

gymnasielærere. Det er derfor en fordel at deltage i begge runder. 

Skoleledelsen tilmelder lærere og ledelsesrepræsentanter til læringscirkler på særligt 

tilmeldingsskema, der er udsendt til alle skoleledelser, ligger på Virum Gymnasiums 

hjemmeside www.virum-gym.dk eller fås ved henvendelse til kontaktperson vicerektor Birgit 

Riedel Langvad på mail br@edu.virum-gym.dk. Tilmeldingsfrist 1. september 2017 (med 

mulighed for eftertilmelding efter aftale). 

 

 

5. Workshop for dansklærere i udskolingen på Virum Gymnasium 

Der er tale om et nyt tilbud, der er udsprunget af de fælles læringscirkler i skoleåret 2016-17.  

Der vil være deltagere fra både Lyngby Taarbæk og Rudersdal og rig mulighed for fælles 

inspiration og erfaringsudveksling. 

De enkelte workshops vil bestå i en times oplæg og ½ times efterfølgende diskussion og 

sparring.  
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Kurset vil ligge som fyraftensmøder 4 onsdage i vinterhalvåret kl. 16.00-17.30 i da1.  Materiale 

fremsendes forud for den enkelte workshop.  

Der vil være tale om flg. workshops: 

 

Dato Oplægsholdere Emne Beskrivelse 

15. 
november 

Mads Stidsen og 
Mikkel Sparsø 

De skriftlige genrer i 
gymnasiet 

Introduktion til de tre skriftlige 
eksamensgenrer (litterær artikel, kronik og 
essay): især om vores erfaringer med elevernes 
særlige udfordringer ved overgangen til STX. 
Vi afsætter tid til dialog, hvor erfaringer fra 
folkeskolen kan komme i spil. 

29. 
november 

John Meyer 
Jensen 

Lyrik 

Vores fokus på lyrik har 2 mål. Vi vil dels se på, 
hvilke træk der er genrekonstituerende, dvs. 
væsentlige fikspunkter i læsningen. 
Desuden vil vi demonstrere læsestrategien på 
et Rifbjerg-digt, og måske også et af Aarestrup 
hvis vi kan nå det.  Fordybelsesgraden vil 
afspejle det gymnasiale niveau. 

17. januar Ulrik Herskind Novellegenren 
Oplægget vil give et bud på en definition af 
novellen som genre samt foretage en læsning 
af to til tre noveller. 

31. januar Ulrik Herskind 
Litteraturhistorisk 

periode 

Oplægget vil omhandle begrebet 
’periodelæsning’ samt anvende begrebet på fx 
Det moderne gennembrud. 
Der indgår tillige en litterær gennemgang af 
udvalgte tekster fra perioden. 
 

 

Tilmelding til kontaktperson vicerektor Birgit Riedel Langvad på mail br@edu.virum-gym.dk. 

Evt. spørgsmål bevares også gerne på tel.: 23 48 41 94.  

Tilmeldingsfrist 15. september 2017 (med mulighed for eftertilmelding efter aftale). 

 

 

6. Naturvidenskabsklubben 

Virum Gymnasium stiller også i skoleåret 2017-18 med dedikerede 2g-seniormentorer til 

undervisning af tilmeldte 4. hhv. 5. klasses elever på alle Lyngby-Taarbæks skoler. I 2017-18 vil 

der være tale om 20 seniormentorer fra Virum Gymnasium. Der er tale om et tilbud i de 

naturvidenskabelige fag i efteråret 2017 og seniormentorerne varetager opgaven sammen med 

juniormentorer fra udskolingen. Alle mentorerne bliver trænet af unge forskere på universitetet 

til at kunne varetagen opgaven. 

Det er forvaltningen i LTK, der står som koordinator. 

 

7. Besøg VG 

Introdag for 8.klasser: Éndags-besøg med særligt tilrettelagte forløb på eget hold m/vejledning. 

Eleverne følges ad klassevis og får et indtryk af gymnasiehverdag og fagligt niveau. Tilmelding 

via egen skole & UU 
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Besøgsdage for 9. og 10. klasses elever: Éndags-besøg, hvor eleverne følger normal 1.g 

undervisning. Eleverne modtages om morgenen af vejleder m/instruktion og afsluttes om 

eftermiddagen m/vejleder med evaluering og spørgsmål. Tilmelding via egen skole & UU. 
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