
Det internationale arbejde på VG i november 2017 
 
 

C.I.S. International University Tour’s besøg på VG d. 1. november 
VG var vært for en vellykket aften for 2. og 3.g-elever i studiesalen d. 1. november. Her fik vi besøg 
af repræsentanter fra ca. 15-16 universiteter fra bl.a. USA, Canada, England og Schweitz, som 
havde stillet op med boder, og efter en præsentationsrunde gav interesserede elever mulighed for 
at høre nærmere om deres særlige studietilbud, adgangskrav, optagelsesproces og økonomisk 
støtte. Der var livlig aktivitet hele aftenen, og enkelte elever havde taget deres forældre med, for 
at de også kunne høre om, hvad universiteterne havde at tilbyde.  
Vores elever fik skabt god kontakt, og VG fik uforbeholden ros for vores elevers engagement, 
seriøsitet, nysgerrighed og imponerende engelskkundskaber. Dejligt. 

 
Debating Cup på Herlev Gymnasium 
Tre VG-elever deltog den 13.-14. november i The English Speaking Unions årlige debatkonkurrence 
ESU Debating Cup. Den blev i år afholdt på Herlev Gymnasium med deltagelse af 12 gymnasier fra 
Sjælland Nord og lige så mange fra Sjælland Syd. Mathilde Bloch, Jacob Snitker Vestergaard og Ea 
Oline Hansen kom bl.a. i kamp mod Rungsted Gymnasium med temaet; This house believes that 
the arts should be publicly funded.  
Desværre var der mange stærke deltagere, så selvom vi gjorde det godt, måtte vi erkende, at det 
er en svær disciplin at holde hovedet koldt og debattere på engelsk om komplekse dilemmaer. 
 
 
 

D.I.S. Genbesøg 
Den 20. november var 2j og 2h på genbesøg hos D.I.S., Study Abroad in Scandinavia, som Virum 
Gymnasium samarbejder med for 3. år i træk. Vi mødtes med amerikanske College- og 
Universitetsstuderende, som opholder sig et semester i København, hvor de bl.a. lærer om dansk 
kultur. Efter en rundvisning på deres campus på Vestergade ved strøget, var der tid til mere 
uformelle samtaler om emner som frisind og janteloven. 


