Den 17. maj 2017

Jeg er glad for at fortælle dig, at du er blevet optaget på Virum Gymnasium.
I dette brev vil du få en række praktiske informationer om den første tid på
VG, et møde allerede i juni måned, nogle helt formelle regelsæt og lidt info
udefra.
Om selve skolestarten
Du skal møde onsdag den 9. august 2017 kl. 9.00 i Studiesalen ved Hovedindgangen. Her vil du få at vide, hvilket VG-hold du er kommet på og i hvilken gruppe (med fem andre), du skal være de første tre måneder. Din første
dag slutter kl. 15.00 med VGs traditionsrige folkedans.
Der er et særligt introduktionsprogram for de første dage. Det betyder, at du
allerede torsdag den 10. august skal på Introtur.
Hver gruppe tildeles en tutor (ældre elever), som vil være med til at give dig
en god start på VG, og du vil hurtigt blive præsenteret for dine lærere,
gymnasievejleder og ledelsen.

Virum Gymnasium
Fuglsangvej 66
DK-2830 Virum
T: +45 4583 2141
vg@edu.virum-gym.dk
www.virum-gym.dk

Du har på forhånd i din gymnasieansøgning ønsket kunstnerisk fag og 2.
fremmedsprog. Begge fag vil du få undervisning i fra august måned. Dit
studieretningsønske afgives først til oktober 2017.
Informationsmøde tirsdag den 13. juni
Allerede nu har jeg brugt nogle vendinger, som sikkert får dig til at stille
spørgsmål. Hvad er et VG-hold? Hvordan er din gruppe sammensat?
Hvad skal du på Introturen? Hvad skal der ske i Grundforløbet?
Disse spørgsmål og mange flere vil vi forsøge at besvare for dig og dine forældre ved et møde tirsdag den 13. juni kl. 19.30-21.00 i Studiesalen. Her vil
såvel ledelse, som gymnasievejledere være til stede.
Om at prioritere din uddannelse
At gå i gymnasiet svarer til lidt mere end et fuldtidsarbejde. Der er mange
moduler i skemaet med tilhørende lektier og mange afleveringer. Om eftermiddagen er der mulighed for at gå i lektiecafé og få hjælp til lektielæsningen
og de skriftlige opgaver. Det benytter mange sig af, da det både er hyggeligt
og en god mulighed for at bevare det faglige overblik. Der er også tilbud fra
læse-skrive-vejlederne og matematikvejlederne, der udbydes talentprogrammer og mange forskellige interessetilbud. Derudover fylder det sociale liv på
skolen meget, og du kan glæde dig til at blive en del af det hele.
Derfor skal du i begyndelsen af din tid på VG finde ud af, hvordan du balancerer din tid mellem skole, lektier, sport, fritidsarbejde, familie, venner og
andet. Flere på skolen hjælper dig gerne med det. Fx gymnasievejlederne,
grundforløbslærerne og teamklasselederen.
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Praktiske informationer om forberedelse til skolestart på Virum Gymnasium
Med denne mail kommer mange informationer, som jeg vil bede dig og dine
forældre om at læse nøje igennem. Fx kan I læse gymnasiets Studie- og
ordensregler.
Jeg skal gøre opmærksom på, at et gymnasieforløb på VG indebærer forskellige fagrejser – både indenlandske og udenlandske. De obligatoriske er i:
 1g - en to-dages introtur i august i uge 32. Den ligger torsdag-fredag
og har en egenbetaling på 400 kr. Mere herom den 13. juni.
 2g - studietur med studieretningsklassen, formentlig i marts måned
2019. Egenbetaling er maks. 4500 kr. + mad og lommepenge.
 3g - fagtur, sandsynligvis i september 2020. Turene har et varierende
prisniveau.
Begynd derfor allerede nu at spare op til den første store tur i 2g. For nogle
kniber det med at kunne finansiere studieturen, og derfor kan man søge økonomisk støtte hertil gennem VGV – Virum Gymnasiums Venner og Virum
Gymnasiums Skolefond. Du og dine forældre kan læse mere herom i det vedlagte brev om VGV.
Udover disse ture tilbyder vi udvekslingsrejser. Vi har samarbejde med skoler
i Spanien, Frankrig, Tyskland, Kina, Grønland og USA.
På VG integreres IT i undervisningen, og vi arbejder med digital dannelse.
Helt lavpraktisk kan jeg informere om, at der arbejdes i word-formater,
excel, en række fagprogrammer og med elektroniske ordbøger. Hvis du ikke
har en office-pakke, kan vi tilbyde en til dig, ligesom de øvrige programmer
leveres af skolen.
Til gengæld vil jeg bede dig om, at
1. have helt styr på dit UNI-login
2. få oprettet et Nem-ID og en Nem-konto, hvis du ikke allerede har det
(skal anvendes til indbetalinger til fx studieture og evt. kopiafgifter
(skolen betaler som udgangspunkt en række kopier))
3. få en brugerprofil til dit lokale bibliotek (VGs studiebibliotekar vil vejlede dig til en kvalitativ brug af det)
På Virum Gymnasiums hjemmeside (www.virum-gym.dk) - under punktet ”kommende elever” - kan du finde relevant information om din skolestart. Du vil også kunne orientere dig om fx vores fagtilbud, vejledningstilbud, ferieplan, forsikringsvilkår, rejsevejledning, diverse aktiviteter som bl.a.
skolens interesse- og talenttilbud m.m.m.
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Bestyrelsen på VG vil ligeledes benytte lejligheden til at byde dig velkommen
til en god og udbytterig gymnasietid på Virum Gymnasium.
Lad mig til slut ønske dig held og lykke ved folkeskolens obligatoriske afgangsprøver, som du skal fuldføre for at blive endeligt berettiget til optagelse.
Jeg glæder mig til at se dig.

Med venlig hilsen
Virum Gymnasium

Mette Kynemund
Rektor
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Har du ombestemt dig?
Hvis du i løbet af foråret og sommeren beslutter dig for ikke at gå i gymnasiet
eller søger orlov, så skal du straks give skriftlig besked her herom til os på
mailadressen: vg@edu.virum-gym.dk .
Vi beder dig om at anføre dit fulde navn samt cpr-nummer.

Bilag:





Behandling af persondata
Studie- og ordensregler
Brev fra Introudvalget
VGV-velkomstbrev
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- Og så til den noget mere formelle del, nemlig orientering fra
Virum Gymnasium til elever om behandling af personoplysninger
Som led i din uddannelse på Virum Gymnasium registrerer og behandler
Virum Gymnasium personoplysninger om dig. De personoplysninger, vi behandler om dig er dels de oplysninger, du selv har givet os på dit ansøgningsskema og dels oplysninger, der stammer fra din skolegang. Vi registrerer således oplysninger om dit skema, dit fremmøde, dit studieforløb, resultater af
prøver, års- og eksamenskarakterer samt evt. varsler og afgørelser, hvis du
har for meget fravær.
Personoplysningerne om dig behandles med det formål at dokumentere, at
du opfylder betingelserne for at blive indstillet til eksamen på normale vilkår.
Herudover behandles års- og eksamenskarakterer med det formål at dokumentere, at du opfylder betingelserne for at blive student.
Nogle af disse oplysninger er vi forpligtede til at videresende til Undervisningsministeriet, Regionen, Styrelsen for Videregående Uddannelser eller
dine forældre (hvis du er under 18 år).
Virum Gymnasium behandler bl.a. dine persondata i det studieadministrative
system, Lectio. Her kan du se dit skema og det er også her, du kommunikerer
med dine lærer om undervisningen og evt. fravær, afleverer opgaver, får din
eksamensplan og karakterer.
Virum Gymnasium kan offentliggøre fotos af vores elever i publikationer, på
vores hjemmeside og facebookside. Du kan give samtykke hertil ved afkrydsning i skemaet nedenfor. Som elev forpligter du dig til ikke at offentliggøre
fotos, som kan være kompromitterende for Virum Gymnasium og/eller dine
kammerater.
Virum Gymnasium tilbyder gymnasievejledning til vores elever. Som led i
bl.a. gymnasievejledningen kan vi komme i berøring med følsomme personoplysninger om dig. Dette sker som altovervejende regel kun, hvis du giver os
oplysningerne og kun, hvis oplysningerne er af relevans for din skolegang.
Det kan være tilfældet, hvis oplysningerne handler om din trivsel eller dit helbred, fx lægelige oplysninger som led i fravær.
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Hvis du er elev med særlige behov, fx ordblindhed, er dit samtykke nødvendigt for at vi kan tilbyde dig ekstra hjælp.
Du og dine forældre, hvis du er under 18 år, kan give samtykke til at Virum
Gymnasium behandler følsomme personoplysninger om dig ved afkrydsning i
skemaet nedenfor.
På gymnasiet anvender vi en række elektroniske systemer, som du selv har
adgang til med login og password. Disse systemer må kun anvendes til studierelaterede formål. Du må ikke videregive dit login og/eller password til
andre, ligesom du skal give besked til gymnasiets kontor, hvis du ved et
uheld kommer til at se andres password. Anvendelse af andres login og password er ulovligt og har alvorlige konsekvenser.
Du har altid ret til at få indsigt i og evt. rette personoplysninger om dig, som
du mener er forkerte eller ufuldstændige, jf. persondatalovens § 35. Endvidere kan du tilbagekalde det samtykke, du har givet til visse behandlinger, jf.
nedenfor. I så fald bedes du kontakte Bitten Rudbeck.
Hvis under 18 år:
Hvis du er under 18 år, behandler vi også personoplysninger om dine forældre (navn, adresse og CPR-numre). Personoplysningerne om dine forældre
behandles for at Virum Gymnasium kan kontakte dem om din skolegang og
trivsel, hvilket vi har pligt til, indtil du fylder 18 år. Kontakten til dine forældre
sker via E-Boks, hvor identifikationen af postmodtageren sker via CPR-nummeret.
Virum Gymnasium ønsker også at kunne kontakte dine forældre efter du er
fyldt 18 år. Du kan give fuldmagt hertil ved afkrydsning i skemaet nedenfor.

Samtykke til visse behandlinger af personoplysninger om mig:
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Behandling
1. Virum Gymnasium må offentliggøre billeder af mig på gymnasiets hjemmeside og på gymnasiets officielle Facebookprofil
2.

Virum Gymnasium må offentliggøre billeder af mig i skolens
trykte publikationer (fx årbøger, markedsføringsmateriale og
plakater)

3.

Virum Gymnasium må behandle de følsomme personoplysninger om min trivsel og mit helbred, som jeg selv giver Virum Gymnasium som led i bl.a. studievejledningen

4.

Virum Gymnasium må kontakte mine forældre med oplysninger om mig også efter jeg er fyldt 18 år.

5.

Kun til elever på særlige vilkår: Jeg er opmærksom på, at en
forudsætning for at Virum Gymnasium kan tilbyde mig skolegang, mv. på særlige vilkår er, at Virum Gymnasium behandler oplysninger om min diagnose, skånebehov, og lign.

Sæt kryds

*

Dit samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. I så fald bedes du kontakte
Bitten Rudbeck.
Dit samtykke kan dog ikke tilbagekaldes med tilbagevirkende kraft for de typer af behandlinger, der er markeret med * samt for så vidt angår de oplysninger, som Virum Gymnasium er forpligtet til at videregive til andre myndigheder i henhold til konkret lovgivning herom.
Dato ………………………
Elevnavn med blokbogstaver……………………………………………………………….……..…
CPR-nr. ……………………………………
Elevunderskrift …………………………………………………………………………………………
Forældreunderskrift
Som forælder bekræfter jeg hermed samtykket i punkt 3 ovenfor.
Kun til forældre med børn, der er elever på særlige vilkår: Som forælder bekræfter jeg endvidere at være indforstået med punkt 5 ovenfor.
Dato ………………………
Forældrenavn med blokbogstaver………………………………………………………..………
CPR-nr. ……………………………………
Forældreunderskrift ………………………………………………………………………………….
Den underskrevne blanket afleveres på VG den 13. juni.
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Rammerne for den gode og udviklende
skole
Studie- og ordensregler for Virum Gymnasium
Vi prioriterer udvikling af læring og sociale kompetencer i et dynamisk og kreativt samt fysisk og psykisk sundt læringsmiljø.
Som elev på Virum Gymnasium har man pligt til at følge skolens studie- og ordensregler.
Studie- og ordensreglerne indeholder Virum Gymnasiums regler for almindelig orden og samvær, en beskrivelse af elevernes pligt til aktivt at deltage i undervisningen, og hvilke procedurer og sanktioner, der gælder ved elevers forsømmelser og
øvrige tilsidesættelser af skolens studie- og ordensregler.
Virum Gymnasiums studie- og ordensregler fremgår af skolens hjemmeside.
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1. Ordensregler
Virum Gymnasiums regler for almindelig orden og samvær indebærer,
•
•

•
•
•

•
•

at man udviser ansvarlighed og gensidig respekt, hensyntagen og hjælpsomhed i alle sammenhænge,
at man i sin adfærd i skoletiden – samt uden for skoletiden, hvis man her
optræder eller fremstår som skolens repræsentant - ikke må skade skolens
omdømme,
at samfundets almindelige lovgivning om fx tyveri, vold, euforiserende stoffer og hærværk også gælder på skolen,
at alle har pligt til at rydde op efter sig både i klasselokalerne og på fællesarealerne både udendørs og indendørs,
at man ikke må være påvirket af, indtage, medbringe eller udveksle alkohol
eller andre rusmidler på skolens område eller på arealer i nærheden af skolen, hvor eleverne kan forbindes med Virum Gymnasium. Forbuddet mod
alkohol og rusmidler gælder også i skole- og undervisningsrelaterede situationer, der finder sted uden for skolens område, f.eks. ekskursioner, hytteture, studierejser mv. Rektor kan ved særlige lejligheder, f.eks. fester, dispensere fra forbuddet mod alkohol men aldrig fra forbuddet mod rusmidler. Ved ”rusmidler” forstås hash og andre euforiserende stoffer.
at mobiltelefoner er lydløse i timerne og at mobiltelefoner og computere
kun anvendes til fagligt relevante aktiviteter og
at skolen er røgfri. Ved rygning på fortovet udvises respekt for andre borgere og den enkelte rydder op efter sig selv.

Mht. eksaminer og eksamenslignende prøver gælder der et særligt regelsæt, som
findes på Undervisningsministeriets hjemmeside samt VG’s egne interne regelsæt
’De 10 bud’, som ligger på skolens hjemmeside og hvori der er angivet nyttige links
til diverse gældende bekendtgørelser. Bemærk, at konstateret snyd ved årsprøver
og andre eksamenslignende prøver kan medføre bortvisning fra prøven og bortfald
af karakteren.
Ved prøver gælder skolens almindelige sanktioner for brud på studie- og ordensreglerne i øvrigt også, jf. afsnit 3 nedenfor.
Ved skolerejser gælder ordensreglerne med naturlige tilpasninger. Derudover gælder ’Rejseregler for Virum Gymnasium’, der findes på skolens hjemmeside. En rejsedeltagers adfærd, der strider mod studie- og ordensreglerne og/eller skolens rejseregler, kan foruden hjemsendelse for egen regning medføre de sanktioner, der
fremgår af nedenstående afsnit 3.
Ved fester og sociale arrangementer gælder ordensreglerne med naturlige tilpasninger. Derudover gælder ’Adfærd der strider mod Virum Gymnasiums normer for god
festkultur’ ved skolens fester og sociale arrangementer. ’Adfærd der strider mod Virum Gymnasiums normer for god festkultur’ findes på skolens hjemmeside. En festdeltagers adfærd, der strider mod studie- og ordensreglerne og/eller ’Adfærd der
strider mod Virum Gymnasiums normer for god festkultur’, kan foruden udelukkelse
fra selve arrangementet medføre de sanktioner, der fremgår af nedenstående afsnit
3.
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2. Studieregler
Virum Gymnasiums regler for aktiv deltagelse i undervisningen indebærer,
•
•
•
•
•
•
•

•
•

at du viser ansvarlighed og respekt over for kammerater, lærere og undervisningssituation
at du har mødepligt,
at du medvirker til, at undervisningen kan begynde og afvikles til tiden, og
at der er arbejdsro til alle,
at du møder velforberedt til undervisningen og bidrager engageret og positivt til gennemførelsen heraf,
at du afleverer alle opgaver til tiden og med den kvalitativt og kvantitativt
der følger de fastsatte krav,
at du deltager i terminsprøver, årsprøver og lignende,
at du deltager i ekskursioner mv. med en deltagerbetaling, der alene vedrører forplejning og som højst udgør 70 kr. pr. døgn pr. deltager (2015-niveau), og
at du deltager i anden undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning, der er planlagt som en del af undervisningen.
at du holder dig orienteret om skemaændringer og gennemførelse af undervisningen via Lectio

Ved manglende aktiv deltagelse i undervisningen:
Skolens registrering af dit fremmøde og aflevering af skriftlige opgaver ajourføres
hele tiden og kan ses på Lectio. Du har pligt til selv at holde dig orienteret om dine
eventuelle forsømmelser, ligesom du skal begrunde dit fravær i ’fraværsårsager’.
Det skal understreges, at du i gymnasiet ikke har nogen ’ret til fravær’ og dermed
heller ingen godkendte fraværsgrunde. Der kan dog gøres undtagelser, hvis du deltager i andre aktiviteter med skolen, der umuliggør din deltagelse i den skemalagte
undervisning. I forbindelse med sådanne skolerelaterede aktiviteter kan du få godskrevet det konkrete fravær. Ligeledes kan der ved evt. sygeundervisning godskrives
fravær. Der kan også godskrives fravær ved session og andet borgerligt ombud.
Rektor kan anmode dig om en lægeerklæring som dokumentation for sygefravær eller anmodningen om varig eller midlertidig fritagelse fra undervisningen, fx i idræt.
Du betaler den eventuelle udgift til lægeerklæringen.
Hvis skolen skønner, at dit fravær er for højt, eller hvis du på anden måde tilsidesætter pligten om aktiv deltagelse i undervisningen, vil skolen kunne sanktionere
dette således:
•
•

•

Du indkaldes til en samtale med gymnasievejlederen (mundtlig advarsel)
Hvis du herefter ikke forbedrer din deltagelse markant, modtager du en
skriftlig advarsel (den, der har forældremyndigheden, underrettes herom
pr. anbefalet brev)
Hvis du herefter fortsat ikke deltager aktivt i undervisningen, vil rektor indstille dig til at aflægge eksamen i alle afsluttende fag det pågældende år, og
der gives ikke årskarakterer (forældremyndigheden underrettes herom pr.
anbefalet brev).
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•
•

Samtidig kan du blive frataget retten til Statens Uddannelsesstøtte (SU) efter gældende bekendtgørelse herom.
Hvis rektor skønner det relevant i den konkrete sag, kan du endvidere pålægges de sanktioner, der fremgår af afsnit 3 nedenfor, herunder midlertidig eller permanent bortvisning fra skolen.

En advarsel bortfalder ved et nyt skoleårs begyndelse, med mindre særlige forhold
gør sig gældende.
I særligt alvorlige tilfælde eller i gentagelsestilfælde kan sanktioner iværksættes
uden forudgående varsel.
Før ovenstående sanktioner besluttes endeligt, vil du (og dine forældre hvis du er
under 18 år) blive partshørt over de påtænkte sanktioner.

Bemærk i øvrigt, at du kan blive nægtet oprykning til næste klasse, hvis dit
standpunkt eller det opnåede gennemsnit ved skoleårets afslutning er under 02, og
hvis det på baggrund af den løbende evaluering vurderes, at dit udbytte af det hidtil
gennemførte undervisningsforløb ikke har været tilstrækkeligt.

3. Konsekvenser ved overtrædelse af studie- og ordensreglerne
Ved en elevs tilsidesættelse af dette regelsæt, ’Adfærd der strider mod Virum Gymnasiums normer for god festkultur’ eller Virum Gymnasiums rejseregler, vurderer
rektor, hvilke sanktioner det skal medføre. Den valgte sanktion skal være rimelig og
relevant i forhold til den konkrete forseelse.
De sanktioner, der kan komme på tale, fremgår af Undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og er følgende:
1. Pædagogisk tilrettevisning for overtrædelser af studie- og ordensreglerne af
mindre alvorlig karakter
2. Advarsel
3. Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter
4. Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår.
Udelukkelsen registreres som fravær.
5. Henvisning til at aflægge prøve i alle fag, der kan afsluttes med prøve på det
pågældende klassetrin i det pågældende år
6. Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis skolens leder træffer beslutning om, at den pågældende på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin.
7. Bortvisning (udskrivning).
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Normalt vil en sanktion kræve forudgående advarsel. I særligt alvorlige tilfælde og i
gentagelsestilfælde kan sanktioner dog iværksættes uden forudgående advarsel.
Er eleven under 18 år, vil rektor almindeligvis inddrage elevens forældre i forbindelse med en sanktion.
Hvis rektor vurderer, at elevens handling er et brud på straffeloven, vil der – parallelt med ovennævnte sanktioner – ske politianmeldelse.
Der er mulighed for at klage over rektors afgørelse til Undervisningsministeriet, jf. §
14 i Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser:
§ 14. En skoleleders afgørelse om at iværksætte en sanktion i henhold til § 7, stk. 1,
og om at nægte en elevs oprykning til næste klasse i henhold til § 10 skal følge forvaltningslovens regler.
Stk. 2. Klage over en skoleleders afgørelse i henhold til stk. 1 kan af eleven eller forældremyndighedsindehaveren, hvis eleven er undergivet forældremyndighed, inden
2 uger fra afgørelsens meddelelse indgives til Undervisningsministeriet.
Stk. 3. Klagen indgives skriftligt til skolens leder, der videresender klagen til ministeriet sammen med sin egen udtalelse i sagen. Før sagen videresendes, skal skolens leder give klageren lejlighed til inden for 1 uges frist at kommentere udtalelsen. Klagerens eventuelle kommentar skal medsendes til ministeriet.
Stk. 4. Klage over en sanktion i henhold til § 7, stk. 1, har ikke opsættende virkning,
medmindre skolens leder henholdsvis ministeriet i særlige tilfælde træffer beslutning
herom.
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Kære kommende elever og forældre.
Her følger lidt information om skolestarten på Virum Gymnasium.
Når du begynder på Virum Gymnasium, vil du blive mødt af mange nye indtryk. Derfor vil vi gøre meget for, at alle under trygge forhold lærer hinanden
og skolen at kende. Vi har fundet en ansvarlig tutor til hver gruppe, der skal
guide og tage sig af de nye elever. Tutorernes rolle er at introducere elever til
gymnasielivet, som det udfolder sig praktisk, socialt og fagligt, så de får en
god start på skolen. Vi håber samtidig, at der skabes et vedvarende bånd
mellem tutorer og de enkelte grupper og hold, for at Virum Gymnasiums tradition for et elevfællesskab på tværs af årgangene fortsætter.
På den første skoledag vil der blandt andet være en rundtur på skolen med
forskellige aktiviteter, hvor det kan være en god idé at møde op i nogenlunde
praktisk tøj.
Vi vil gerne pointere, at Introugerne er alkoholfrie.
Når dette er sagt, så har eleverne fra gymnasierne i Københavnsområdet tradition for at mødes i Jægersborg Dyrehave fredag den 11. august efter skoletid. Det er et arrangement, der falder uden for skolens regi. Det er derfor vigtigt, at man i det enkelte hjem tager stilling til, i hvilket omfang man ønsker
at være med. Eleverne fra Virum Gymnasium har de sidste mange år siddet
adskilt fra de andre gymnasiet og opført sig ansvarligt ved denne lejlighed,
både med hensyn til at tage ansvar for hinanden og for oprydningen på stedet.
Vi glæder os alle til at tage imod jer i det nye skoleår.
Introudvalget – Virum Gymnasium
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Besked fra Dyrehaven
Kære gymnasieelever
Der er tradition for, at mange af jer starter skoleåret med ”puttefest” i Dyrehaven.
I er velkomne - men for at det skal være en god oplevelse for alle, har vi 3
simple budskaber til jer.
God karma er;


Ingen glasflasker! Medbring DÅSER og PLAST – så er der ingen hjorte der
får skåret fødder op.



NUL HØJ MUSIK! Brug din telefon og din smukke stemme, vi tillader
hverken store eller små musikanlæg.



OPRYDNING ja tak! Lav en klar aftale om hvem der kommer og rydder op
næste morgen.
***

Nedenfor dette brev har vi sat lidt flere ord og billeder på hvad vi forventer af
jer.
I kan frit vælge transportform – blot den ikke er motordreven 

I må gerne råbe i skoven og synge I kor  - men alle former for
transportable radioer, forstærkere o.l. store som små skal I lade
blive hjemme.
Musikanlæg vil blive slukket og i gentagelsestilfælde konfiskeret af politiet

Skal I nødvendigvis ryge må I selvfølgelig godt bruge ild til at tænde
 – MEN derudover er åben ild I Dyrehaven ikke OK – altså nul
bål og grills.

Al brug af fyrværkeri er FORBUDT !
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I må gerne overnatte under åben himmel eller i ly af træerne  –
men telte pavillioner, boldnet o.l. som dyrene kan vikle sig ind i
må I lade blive hjemme.
Kaffe, sodavand og andre drikkevarer må gerne indtages – når blot
de er medbragt i plastflaske eller dåse 

Husk poser og handsker til morgendagens oprydning!

Naturstyrelsen • Dyrehaven 6 • Boveskovgård • 2930 Klampenborg
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Kære nye elev og forældre.
Virum Gymnasiums Venner, VGV, vil også byde dig/jer velkommen til tre
spændende år på Virum Gymnasium.
Vi er en forening for elever og deres forældre samt tidligere elever. Foreningen blev stiftet i 1995 og drives af frivillige tidligere elever og nogle repræsentanter fra skolen.
VGV arbejder overordnet for at:
 støtte elever økonomisk i tilfælde, hvor skilsmisse, arbejdsløshed og
andre forhold gør det vanskeligt for eleven ar betale til studieture,
ekskursioner mv.
 støtte eleverne på VG ved større arrangementer.
 uddele legater ved translokationen til studenter og tidligere elever
med behov for studiestøtte til uddannelse.
 skabe et forum for tidligere elever. Hvert år sørger vi for at arrangere
en caféaften for tidligere elever, så de altid har mulighed for at gense
hinanden. Denne café ligger sidst i februar.
 holde en jubilæumsmiddag for 25, 40 og 50 års jubilarer en uge før
translokationen.
 informere forældre, tidligere elever og andre medlemmer af VGV ved
et nyhedsbrev: VGV-nyt.
Ved at betale 400 kr. for tre år eller 150 kr. for et år bliver I medlem af VGV.
Uden støtte fra medlemmer kan vi ikke hjælpe og arrangere. Så støt et godt
formål.
Som medlem vil du, via e-mail, fire gange årligt modtage VGV-nyt, der indeholder historier om hverdagen på gymnasiet samt artikler fra tidligere elever
og anden information. Du kan også følge os 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.
Med venlig hilsen
Pia Gars Jensen
Formand
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