
Ny Statsskole – og i tilgift et prægtigt 

kulturlokale til Virum-borgerne

’I skal ikke for enhver Pris søge at blive Nr. 1: vi skal undgaa den 

duksetype, der sætter Ærgerrighed over alt andet, sagde Rektor Ro-

ikjer til sine Elever’. Vise ord udtalt i Virumbladet for 60 år siden ved 

skolens åbning apropos nutidens præstationsræs, karakterdebatter 

og snak om dannelseselementets vigtighed i uddannelsen.

Virum Gymnasium fylder 60 år den 11. december 2017. Dette vil bli-

ve fejret på forskellig vis i løbet af efteråret afsluttende med en stor 

gallafest for alle elever og lærere fredag den 1. december.

Efterårets tema bliver de 6 årtier, gymnasiet har eksisteret og de 

kreative fag drama, medie, billedkunst og musik vil fejre dette med 

forskellige produktioner og installationer rundt på skolen. Billedkunst 

vil blandt andet udskrive en plakatkonkurrence, der vil blive lavet 

små medieproduktioner, opført musik fra de 6 årtier og opført små 

dramaforestillinger.

I uge 47 vil årets jubilæumsforestilling være en nyskrevet ’gyserfor-

tælling’ over skolens liv af dramalærer Anne Müller. Har man derfor 

nogle gode historier om Virum Statsskole/Virum Amts Gymnasium 

og Virum Gymnasium må man meget gerne sende dem til vg@edu.

virum-gym.dk.  Dette gælder også forskellige billeder og genstande 

fra skolens liv, som man kunne ligge inde med.

I uge 48 vil undervisningen i de forskellige studieretninger relatere 

til de 6 årtier efterfulgt af ÅBENT HUS OG RECEPTION FREDAG 

DEN 1. DECEMBER. Det endelige program følger senere på skolens 

hjemmeside www.virum-gym.dk, hvor der også vil ligge ’Glimt fra 

skolens historie’ – dengang og nu.

Med 60 års jubilæet tager VG hul på en justering af reformen fra 

2005. Elevtallet er vokset stødt siden vores 50 års jubilæum i 2007 

til i dag over 1000 elever. En ny tilbygning er kommet til i 2011 og 

skolen har fået sin første kvindelige rektor Mette Kynemund i 2013. 

I samme tidsrum har VG været under løbende renovering og blandt 

andet fået genskabt dele af den gamle festsals aura med balkon og 

akustik. Hjørnestenene i skolens værdigrundlag er: faglighed, fælles-

skab, medborgerskab og internationalisering.

Vi glæder os til at fejre Virum Gymnasiums 60 års jubilæum og se 

tilbage på 60 års lokal dannelseshistorie.
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