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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 læringsmiljø 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 demokratiske 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 humaniora 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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INTRODUKTION
VED REKTOR
På Virum Gymnasium arbejder
vi for, at du får en gymnasietid,
som er gennemsyret af Viden og
Glæde. Med et fagligt og socialt
fællesskab ønsker vi, at den
enkelte bliver vejledt, udfordret
og skubbet blidt, så alle får
mest muligt ud af uddannelsen
fagligt, personligt og socialt.

En gymnasietid på VG vil rumme
mange forskellige elementer, som
alle vil være med til at dygtiggøre
dig fagligt. En præmis er, at du er
nysgerrig og har lyst til at lære og
dermed kan komme i dybden med
de forskellige fag på forskellige
niveauer. En anden er, at hver af
vores ca. 1070 elever skal have
oplevelsen af at høre til og være
respekteret. Derfor betyder et godt
studiemiljø meget i hverdagen,
hvor der er mulighed for at prøve
forskellige teorier af, hvor det er
legalt at begå fejl – at øve sig, gå
innovativt til værks og dermed blive bedre.
Du vil møde undervisning i og
uden for klasselokalet eller uden
for VG: ved foredrag, individ- og

gruppevejledning samt forskellige
fremstillingsformer, som stiller krav
til dig om fordybelse, vedholdenhed og engagement. For at alle kan
opleve at blive udfordret, har VG
et udbygget talent- og interessetilbud samt et væld af støttemuligheder, ligesom der er et tæt
samarbejde med andre uddannelser og virksomheder i Danmark
og udlandet.
Vi ønsker, at alle elever i løbet
af gymnasietiden udvikler sig til
kritisk at kunne reflektere over
samfundets og videnskabens
muligheder og begrænsninger.
Det betyder også, at du vil skulle
tage ansvar og forholde dig til
omverdenen som en demokratisk
medborger. Et delelement er, at

|

du vil modtage undervisning
i digital dannelse, så du kan
forholde dig korrekt, etisk og
kritisk til det, du møder.
Du kan ved at læse videre i dette
hæfte danne dig et indtryk af,
hvilket gymnasium VG er, og hvad
vi kan tilbyde dig. Hvis du er i
tvivl, så kontakt os, kom på besøg,
kom til Åbent Hus i januar og kig
videre i vores øvrige informationsskrifter.
Rigtig god læselyst.
Mette Kynemund
Rektor
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ELEVRÅDET

”Jeg synes, det er interessant
og spændende at sidde i
elevrådet. Det giver både god
erfaring og et godt indblik i,
hvordan skolen og bestyrel
sen fungerer. Derudover har
vi verdens fedeste hyttetur
’en gang om året, som er
mega nice.”
Nicolai Wedell 2j

Elevrådet på Virum Gymnasium er elevernes talerør over for
ledelsen og resten af skolen. Vi er det største og mest velfungerende,
-strukturerede og effektive udvalg på VG.

”Det er vigtigt for eleverne
at have indflydelse på,
hvad bestyrelsen og skolen
bestemmer. Det er vigtigt,
at elevrådet kan repræsen
tere eleverne fra VG og
gøre dagligdagen bedre
for os alle.”

Elevrådes opgave er at varetage
elevernes interesser og behandle
de problemer, forslag samt ideer,
der opstår i løbet af skoleåret. Vi
kæmper for din og resten af
skolens sag. Det er for os vigtigt at
have et velfungerende elevråd med
repræsentanter fra alle klasser.

Nicolai Wedell 2j

Sammenlignet med folkeskolens
elevråd har elevrådet på Virum
Gymnasium en langt højere
medindflydelse på skolerelaterede
såvel som socialt relaterede
beslutninger. Dette skyldes bl.a., at
vores samarbejde med ledelsen og
lærerne er særdeles velfungerende.
Elevrådet har også sit eget budget.

Sidste skoleår fik vi eksempelvis
igen sammensat en landsdækkende begivenhed, da vi nedlagde
undervisningen en hel skoledag.
Dette var på grund af elevernes
utilfredshed med besparelserne
på uddannelsesområdet. Det
nuværende projekt i elevrådet
er udviklingen af elevgrupperne
på VG, så eleverne i udvalgene
arbejder bedre sammen.
Som medlem af elevrådet får du
indsigt i skolens struktur og
indflydelse på alle beslutningerne,
der tages på elevernes vegne.
Elevrådets fællesskab er ikke kun
fagligt baseret, men også socialt.
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Vi glæder os til at møde dig, og vi
er sikre på, at du får en fantastisk
tid på VG!
Maria Mulvad Mikkelsen
& Ida Anine Larsen,
hhv. elevrådsformand
og næstformand

”Jeg kan godt lide, at vi får
et sammenhold på tværs af
årgangene og klasserne, at
vi kan udfordre og have indflydelse på ting, der bliver
besluttet, så eleverne også
har noget at skulle have sagt.”
Amanda 2d

9
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VG´s historie
– fra eleverne selv
Den 11. december 2017 fylder
Virum Gymnasium 60 år. Her et
lille kalejdoskopisk indblik i de
seks årtier, Virum Gymnasium –
dengang Virum Statsskole –
har eksisteret. Alle citater er fra
Virum Gymnasiums Jubilæumsskrift 1957 – 2007, da VG fyldte
50 år, undtagen citatet fra 10´erne.
60 – årsjubilæet bliver fejret hele
efteråret, og selve fødselsdagen
bliver fejret fredag den 1. december med stor Fødselsdags-Route
66, lagkager, Åbent Hus, Gammelelev-lounge og stor fødselsdagsfest.
TILLYKKE VIRUM GYMNASIUM

1957
”Vi vil sammen prøve på her at
skabe et skoleliv, hvor respekten
for arbejdet følges med arbejds
glæden, hvor individets frihed
og hensynet til skolesamfundet
kan forenes, og hvor målet ikke
er gold viden, men forståelse
og intellektuel oplevelse.”
Folke Roikjer, gymnasiets
første rektor, ved indvielsen
den 11. december 1957

1960'erne
Om kærestepar på skolen: ”Hvis
to elever af forskelligt køn – for
så konventionelt tænkte man
dengang – blev grebet i at holde
hinanden i hånden på gangen,
blev de straks sendt til rektors
kontor, og det var frygteligt.
Alle var bange for rektor den
gang, både elever og lærere.”
Søs Cold, student fra 1967
og tidligere lærer på
Virum Gymnasium

|

1970'erne

1990'erne

Om at være politisk aktiv i 1970´erne: ”Og det
var sejt og sexet at være politisk aktiv på
venstrefløjen – med rød halsklud og murerskjorte.
Selv havde jeg en ankellang militærfrakke fra
det militære overskudslager. Den var tommetyk
og vejede et halvt ton, og jeg kunne næsten ikke
slæbe mig afsted i den; men hold kæft, hvor så
jeg godt ud.”

Om VG´ere i 1990´erne: ”For
løberne for Popstarsgenerationen
kunne findes på VG i 90´erne.
Vi var en generation af formid
lere. Bedømmelsen fandt sted
ude i forhallen og kunne måles
på den opmærksomhed og
street credit, man fik fra de
andre. Få skilte sig ud og skabte
deres eget særegne udtryk. De
fleste af os var utrolig ens –
glade, men i ens oversize
petroleumstrøjer, influenzabukser,
Dyrberg-Kern-smykker og
buffalostøvler. Det faldt os
simpelthen ikke ind, at det var
muligt at være mere nysgerrig,
eksperimenterende, anderledes.”

Stig Andersen, student fra 1972
(nu direktør for Gyldendal)

1980'erne
Om branden i 1982: ”Det sidste der skete, mens
jeg stadig var elev på Virum Statsskole… det var
at skolen brændte! Og dét på selve translokatio
nen i 1982. Formentlig startede branden, mens
vi sad og ventede på et håndtryk fra rektor og
det fine eksamensbevis, og rigtig i gang gik det
hele, mens vi kørte rundt i hestevognen og drak
os mere og mere stive, hvilket vi for øvrigt også
havde brug for, idet det at blive student er en
af de mest uvirkelige oplevelser, man kan have.”
Jan Sonnergaard,
student fra 1982 (forfatter)

Ulla Hoff, Lone Munk og
Mettelise Hansen, alle
studenter fra 1998
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2000'erne
Om lærerne på VG og den nye teknologi: ”Selvom
flere lærere synes at undervise i det forkerte årti,
er de alligevel respekterede. Uretfærdigt meget
teknologi har man budt dem, men den vigtigste
del holder de fast ved endnu, undervisningen.
På trods af det stigende antal elever, de krympe
de undervisningslokaler og de svært avancerede
maskiner, så formår de stadig på mirakuløs vis
at tilbyde kludetæppet af moderniserede elever
en kvalificeret undervisning.”

Virum Statsskole
brænder i 1982.

Simon Hervik student fra 2007

2010'erne
”Og med et var verden forandret. Den dag Donald
Trump blev indsat som præsident, var der en helt
særlig stemning på Virum Gymnasium. Noget
havde ændret sig. Min første time den dag var
samfundsfag, hvor min lærer sad med et tomt
blik i øjnene. Som han sagde den dag, og
sidenhen har fået for vane, er det godt nok en
meget spændende tid at have samfundsfag i.
Måske for spændende.”

”En dag var jeg på vej hjem fra gymnasiet efter
en lektiecafé. Det var ved fire-fem tiden, så der
var ikke mange tilbage på gymnasiet. Men de,
der var, udformede en næsten scenisk stund,
hvor alt så perfekt ud i det gamle murstens
gymnasium. Der var endda en der spillede så
fint på klaveret i forhallen, og med ét tænkte
jeg, at dette øjeblik glemmer jeg aldrig.”
Marc Sabatier Hvidkjær 3f 2017

|

Elevhappening i 1960´erne.

Fanen bankes i af rektor Folke
Roikjer ved indvielsen i 1957.
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Oversigt
over
studieretningerne
På næste side er en oversigt
over studieretningerne på VG.
Vær opmærksom på, at du først
skal ønske studieretning i
oktober måned i 1g.
Inden du starter i gymnasiet skal
du vælge, hvilket andet sprog end
engelsk, du vil have. Du kan enten
vælge at fortsætte med tysk eller
fransk, som du skal have i minimum 2 år, eller du kan begynde på
et helt nyt sprog, nemlig spansk.
Da spansk er et sprog på begynderniveau, skal du have det i 3 år.

Du skal også vælge et kunstnerisk
fag, inden du starter. På Virum
Gymnasium kan du vælge imellem
billedkunst, design og arkitektur,
dramatik, mediefag eller musik, og
det er et fag, som du skal have i
hele 1g.
Du kan læse meget mere om vores
studieretninger og valg af sprog og
kunstnerisk fag i vores hæfte om
studieretningerne på Virum
Gymnasium.

|

NATURVIDENSKAB
1
2
3
4
5

Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Biologi A

A
A
A
A

Fysik B
Fysik A
Kemi A
Bioteknologi A
Kemi B

Kemi
Kemi
Fysik
Fysik

B
B
B
B

SAMFUNDSVIDENSKAB
6
7
8

Samfundsfag A
Samfundsfag A
Samfundsfag A

Matematik A
Engelsk A
Tysk fortsætter A

SPROG
9
10
11
12

Engelsk
Engelsk
Engelsk
Engelsk

A
A
A
A

Spansk begynder A
Spansk begynder A
Tysk fortsætter A
Fransk fortsætter A

Latin C
Fransk eller tysk fortsætter B
Samfundsfag B
Samfundsfag B

MUSIK
13
14

Musik A
Musik A

Engelsk A
Matematik A

VALGFAG PÅ VIRUM GYMNASIUM
•
•
•
•
•
•

Astronomi
Billedkunst
Dans
Design og arkitektur
Dramatik
Erhvervsøkonomi

•
•
•
•
•
•

Filosofi
Informatik
Innovation
Kemi
Latin
Mediefag

•
•
•
•

Musik
Naturgeografi
Psykologi
Retorik

Udover disse valgfag kan man
løfte fag fra C- til B-niveau,
eller B- til A-niveau.
Se mulighederne i vores hæfte
om VG's studieretninger.
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EKSTERNT
SAMARBEJDE
OG BROBYGNING

Vi vil på Virum Gymnasium
gerne lette overgangen fra
folkeskolen til gymnasiet, og fra
gymnasiet til de videregående
uddannelser samt anskueliggøre,
hvordan fagene kan anvendes
i mangfoldigheden af jobmuligheder. Derfor har vi mange
forskellige samarbejdspartnere.

| 19

Folkeskolen
Vi arbejder tæt sammen med
de lokale grundskoler på mange
forskellige måder:
• vi har besøg af grundskoleeleverne (8./9.klasse)
• vi har elevambassadører,
som underviser grundskoleelever ude på skolerne
• vi samarbejder tæt med lærere
og ledelser fra grundskolerne
• VG-lærere afholder workshops
for udskolingslærere
• VG-elever er seniormentorer for
grundskoleelever i forbindelse
med Videnskabsklubben
• Vi afholder naturvidenskabs

festival

Videregående uddannelser
og erhvervslivet
En procentuelt meget stor andel
af VG’s studenter kommer ind
på de videregående uddannelser
hvert år. Vi gør, hvad vi kan for
at gøre vores elever klar til at
komme videre, så de ved, hvad
de går ind til. Mange læser på KU,
CBS og DTU efter gymnasiet, og
andre søger andre veje. Vi har
et godt samarbejde med såvel
uddannelsesinstitutioner, som
private virksomheder, og derfor
kommer elever på VG på besøg
på forskellige uddannelsesinstitutioner og virksomheder – og vi
får besøg på VG. I langt de fleste
tilfælde er det knyttet an til det
faglige arbejde i undervisningen.
Det gælder fx samarbejdet med
Haldor Topsøe, Sydbank, Aquaporin, Danske Bank, Lundbeck,
Microsoft, Coloplast og IBM.

Kobling af det hele
I Lyngby-Taarbæk Kommune er
der er særligt samarbejde med
mellem kommune, erhvervsliv
og uddannelser. Samarbejdet
hedder Vidensbyen. Der er VG
repræsenteret i flere netværk,
som gør det muligt at tilbyde
vores elever mødet 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
VG’s elever de bedst mulige vilkår.
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På Virum Gymnasium forsøger
vi til stadighed at udvikle
fagligheden, undervisningsformerne og det gode studiemiljø,
så du lærer mest muligt gennem
din gymnasietid. At blive
STX-student på VG er derfor
både udfordrende, krævende,
sjovt og lærerigt.

I undervisningen
Lærerne på VG er dygtige, bliver
løbende efteruddannet og deltager
på forskellig vis i store eller små
udviklingsprojekter. Du vil møde
lærere – ældre som yngre, mænd
som kvinder – som er optaget af
det nyeste inden for deres felt.
Studiemiljø er både hvordan,
hvornår og hvor du lærer.

|

STUDIEMILJØ
– LÆRING PÅ
MANGE MÅDER

Forhallen er mødested i pauserne,
men her er også indrettet arbejdspladser, og Forhallens siddemøbel,
tegnet af Emilie Lindeskov Agertoft, student 2016, bliver flittigt
brugt af eleverne. Også i under
visningen.
Undervisningen foregår i klasseværelset, på gangene, udenfor, i
Studiesalen og i auditoriet. I løbet
af året vil du komme på ekskursioner tilknyttet dine fag, ligesom
VG ofte får besøg af inspirerende
oplægsholdere fra ”virkeligheden”
i undervisningen.
Der er mange studieområder på
VG, du kan benytte dig af ved
gruppearbejde og individuelt
arbejde. Er du til ro og refleksioner uden for megen larm, kan
du altid finde en plads i et hjørne

eller indtage studiekupéerne på
Loftet, hvor der kan diskuteres
og reflekteres, uden at du bliver
forstyrret af andre end din egen
gruppe. Er du derimod til arbejde
med højt til loftet og med masser
af andre elever omkring dig, kan
du fx benytte Studiesalen, som
fungerer som studie- og læringsrum i både moduler, mellemmoduler, pauserne og efter skoletid.
VG har studiepladser både ude og
inde. Gårdmiljøer er et attraktivt
rum for gruppearbejde og frisk
luft, når vejret tillader det.

Lektiecafé på VG
Hver mandag og onsdag fra kl.
15-17 er der lektiecafé i Studie
salen, 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 øjenhøjde”, hvor
tidligere elever assisterer med
deres kompetencer og begejstring
for at lære fra sig til nuværende
elever.

21
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I lektiecafé-tiden serveres der
lidt 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.
Vejledning
Der skal træffes mange beslutninger i løbet af gymnasietiden, og
derfor har VG mange, som står
klar til at vejlede dig gennem din
uddannelse. Allerede i grundfor
løbet vil du møde en lang række
af lærerne, som vejleder og guider
dig til at træffe de rigtige valg
vedrørende fagenes niveau og
studieretning.

Der er primært to grupper af
vejledere:
• faglig vejledning i forbindelse
med undervisningen og vej-	
ledning i digital dannelse og
kritisk søgen
• gymnasievejledere, læse- og
skrivevejledere, matematikvejledere m.v.
Skriftlighed og mundtlighed
– vigtige kompetencer
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. Derfor
gør vi på VG en stor indsats for
at styrke elevernes skriftlige og
mundtlige kompetencer.
Du vil have udarbejdet en mængde skriftlige opgaver og holdt
mange oplæg, inden du forlader
VG som student. Nogle opgaver
skrives af dig derhjemme, andre
arbejder du med i undervisningen.
Skriftligheden og mundtligheden
er tæt forbundet og er en del af
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den faglighed, du skal arbejde
med. Det handler om, at du lærer
ved at øve dig og træne. Og bliver
ved og ved og ved.
Du kommer også til at arbejde
med flerfaglige opgaver og forløb.
Gennem gymnasietiden træner
du gradvist den kompetence, som
afsluttes med Studieretningsprojektet i 3g.
Allerede i 1g er der afsat 2 dage
til et 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 skriveprocessens mange faser, anvendelse af
sproglige virkemidler og metoder
til, hvordan du opbygger og
bearbejder forskellige teksttyper

Tid til refleksion i et solfyldt hjørne.

ud fra de mange kriterier, som
en given opgave skal leve op til.
VG Kosmos
Faggrupperne på VG 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.

Uden mad og drikke,
duer helten ikke…
Kantinen kan du besøge mellem
kl. 7.45 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
sandwich i pauserne.
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I gymnasiets Studie- og ordensregler kan du derfor læse, ”at man
udviser ansvarlighed og gensidig
respekt, hensyntagen og hjælpsomhed i alle sammenhænge”.

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.

Det gennemsyrer alt det, der
foregår på VG. Derfor tolereres
mobning ikke. Alle skal have det
godt. Det samme gælder natur
ligvis også på nettet, og du vil
derfor modtage undervisning
i digital dannelse. Vi forventer,
at alle behandler hinanden
ordentligt.
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ELEVERNES

LÆRERNES

TIL LÆRERNE

TIL ELEVERNE

10 BUD 10 BUD
1.

Vær engageret

1.

2.

Vær konsekvent

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Variér din
undervisning
Udvis respekt
– modtag respekt
Inddrag eleverne
i undervisningen
Tilpas afleveringer
og lektier
Hav et formål med
undervisningen
Evaluér din
undervisning
Tilpas dig dine klasser

Vær med på både et
socialt og et fagligt plan

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Vær velforberedt
og parat til at lære
Tag ansvar for dig
selv og fællesskabet
Vær nysgerrig
og engageret
Vær vedholdende
– giv ikke op – træn
Koncentrér dig om undervisning og afleveringer
Udvis respekt

Hav fokus på at blive bedre
– ikke kun på at se god ud
Vær kritisk – hav mod
til at tænke selv
Hav mod til at fejle

Dyrk fordybelsen
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Lærere og elever har udviklet
ti bud til hinanden om den
gode undervisning. De bliver
brugt i dagligdagen til at fast
holde det gode klasserum og
sikre trivsel samt god læring.
VG’s værdigrundlag afspejler
dagligdagen med fokus på
Faglighed, Fællesskab, Medborgerskab 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 væsentlige 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 sin vis afspejler samfundet
og arbejder på forskellige måder.
Det gælder i den klassiske og
innovative klasseundervisning,
og det gælder uden for klasserummet. Der er fokus på øjeblikket, men også det lange træk
for at klæde dig på til det videre
forløb. Både uddannelses- og
beskæftigelsesmæssigt. Derfor
har vi fokus på faglig, personlig
og social feedback og vejledning.

”Den gode stemning og fælles
skab er virkelig tydeligt allerede
fra første dag.”
Frida F. F. Neumann 1h
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”Der bliver lagt vægt på både
det faglige og det sociale. På
trods af folks forskelligheder
er det sociale samvær på VG
rigtig godt.”
Karoline Møgelvang 2b

At gå i gymnasiet er også forbundet med mange sociale aktiviteter,
så det faglige fællesskab understøttes 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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ET STÆRKT
science-gymnasium
På Virum Gymnasium tilbydes ud
over den daglige undervisning i
fysik, kemi, biologi, bioteknologi
og naturgeografi et supplerende
3-årigt science-program, der
henvender sig til særligt interes
serede og talentfulde elever i
de naturvidenskabelige fag. Via
programmet får eleverne tillige
et netværk med andre unge, der
interesserer sig for det samme
som dem selv. Programmet giver
mulighed for faglig fordybelse og
spændende udfordringer i natur
videnskabelige problemstillinger.
Der indgår samarbejde med
spændende virksomheder som
fx Novozymes og Aquaporin.
Ved gennemførelse af programmet
får man et særligt diplom, der
vedlægges studentereksamens
beviset.
Der tilbydes bl.a. deltagelse i en
bred vifte af inspirerende foredrag
og workshop-aktiviteter på HC
Ørsted Instituttet, KU og DTU.
Nogle foredrag er ved forskere i
regi af Ungdommens Naturviden-

skabelige Forening, UNF. VG
deltager også med hold i DM/EM
i science for elever ved EUSO,
Europæisk Union af Science og
i det studieforberedende Intermat-program.
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fysik, biologi- og geografi-olympiaderne og andre konkurrencer som
Drughunter, PetroChallenge, Unge
Forskere og Projekt Forskerspirer.
Dygtige VG-elever opnår hvert år
fine resultater og lærer rigtigt
meget af at være med.

Der tilbydes desuden træning frem
mod og deltagelse i nationale og
internationale naturvidenskabelige
konkurrencer og olympiader som
Georg Mohr i matematik, kemi-,

Der er også mulighed for at
fungere som seniormentor for
folkeskoleelever eller ”miniforskere”
i 4./5.-klasse på Lyngby-Taarbæk
Kommunes skoler i forbindelse
med et helt nyt projekt, Videnskabsklubben. Gymnasieeleverne
bliver her undervist af forskere
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fra universitetet, inden de selv
er ansvarlige for at styre undervisningen og formidle det faglige
stof videre til de mindre elever
på kommunens folkeskoler.
Se www.videnskabsklubben.dk.

af den landsdækkende Naturvidenskabsfestival i uge 39 – eller
i forbindelse med Åbent Hus på
VG 9. januar 2018.

Endelig kan man som VG-sciencetalent-elev fungere som science-ambassadør i formidling af
fagligt stof i udskolingen – enten
rekvireret af folkeskolerne, i regi

Virum Gymnasium er i øvrigt en af
de oprindelige deltagere i netværket Danske Science Gymnasier –
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 matematik i samarbejde
med universiteter og erhvervsliv.
Se pjecen om VG’s særlige
science-talent program.

|

2g scienceelever står klar til at lave
forsøg sammen med 500 udskolingselever til Naturvidensskabsfestivalen.

”Det var en øjenåbner at opleve
alle de muligheder, der er indenfor naturvidenskaben. Den entusiasme, som alle deltagerne
udviste, gav et kæmpe løft.”
Katharina Walsted Lykou 2b
Deltager i DM i science

”Frihed til at udfolde mine
interesser og deltagelse i faglige
konkurrencer er motiverende.”
Albert Sandahl Kjølby 2a
Deltager i engelsk Masterclass,
ESU Debating Cup, ATU og
sciencetalentprogram

Faglig formidling og
gode rollemodeller.

31
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TEAM
DANMARKORDNINGEN
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Tilhører du eliten i Danmark,
og hører din sport under Team
Danmark, kan du søge Team
Danmark om en sportslig godkendelse. Med denne godkendelse får
du samtidig nogle ekstra mulig
heder og rettigheder. Du kan bl.a.
vælge, om du vil tage dit gym
nasieforløb på 3 eller 4 år. Det
er Team Danmark og dit specialforbund, der ud fra dit sportslige
niveau afgør, om du kan få godkendelsen. Vi anbefaler, at du

Øvrige elitesportselever
Vores øvrige elitesportselever
dyrker også sport på eliteniveau
– dvs. med stor træningsmængde
og kampe eller konkurrencer på
eliteniveau – men har af forskel
lige grunde ikke en sportslig
godkendelse fra Team Danmark.
Det kan være fordi deres idrætsforbund ikke hører under Team
Danmark, eller fordi deres sports
lige niveau ikke er helt højt nok.
For tiden har vi i alt ca. 100 Team
Danmark og øvrige elitesportselever på VG, og vi vil også gerne
have dig med på holdet!
søger om godkendelsen. Du finder
information og søger her: kortlink.
dk/teamdanmark/bwgt Pr. september 2017 går der 44 elever med
Team Danmarks sportslige god
kendelse på Virum Gymnasium.

Er du interesseret i at vide mere,
så kontakt endelig Team Danmark
– og elitesportskoordinator Thomas
Madsen på mail: tm@virum-gym.dk
eller mobil 25 34 31 34.
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ET INTERNATIONALT
GYMNASIUM

I takt med at globale udfordringer
som klimaforandringer, flygtningeog finanskriser har kaldt på øget
samarbejde på tværs af nationale
grænser, er det vigtigere end
nogensinde at betone interna
tionalisering i gymnasiet som
et led i almendannelsen. Læring
foregår derfor ikke kun i et
klasselokale. Mødet med fremmede
kulturer, byer og landskaber i
Danmark og besøg i lande i og
uden for Europa styrker elevernes
dannelse og giver faglig indsigt
på en anden og mere udfordrende
måde.
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På Virum Gymnasium finder vi
det derfor vigtigt, at du møder
internationale problemstillinger.
Det sker i undervisningen på
skolen, på ekskursioner og
studierejser – og på udveksling
i andre lande.
Fagture på VG
De fleste elever kommer på flere
fagture i løbet af gymnasietiden.
Din første tur i 1g bliver en teambuildingstur, hvor du lærer at
samarbejde med dine kammerater
og dine lærere.
I 2.g er eleverne på den traditionsrige studietur til et sted i Europa
med to af klassens lærere. Denne
rejse er med studieretningsklassen
og finder som regel sted i marts
måned.
Som noget helt særligt har VG også
en faglig tur i 3g, hvor eleverne
har rejser til en destination, de
har en særlig faglig interesse i.
Her er det flerfaglige samarbejde
i fokus.
Læs mere om internationalisering,
udveksling, og andre internationale tilbud i hæftet: Et internationalt
gymnasium på www.virum-gym.dk.
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VGcc

Carpe cognitionem
(Grib viden)
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Tidligere VG´er
Christian Føhrby
holder oplæg om
studier i Kina.

På Virum Gymnasium varer den
almindelige undervisning til kl.
15.00. Herefter er der andre
aktiviteter til kl. 16.00. Det kan
være omlagt skriftlighed, øvelser,
lektiecafé – eller foredragsprogrammet ”VGcc”.

Her har du mulighed for at stifte
bekendtskab med forskere,
erhvervsfolk, institutioner, politikere, eller tidligere elever, som
fortæller om deres vej i uddannelsessystemet og deres nuværende
karriere. 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. VGcc kan både
være obligatorisk og et frivilligt
tilbud.
Sidste år havde vi blandt andet
fokus på det amerikanske præsidentvalg med journalist Anders

Agner fra kongressen.dk og i musik
den højaktuelle kunstner Bisse. I
dette efterår er der både fokus
på det tyske valg, kommunalvalget
og reformationen. Som noget helt
særligt har vi år været heldige at
få kunstneren Bjørn Nørgaard til at
holde oplæg for alle vores billedkunstelever.
Hele vores foredragsrække kan ses
på hjemmesiden www.virum-gym.dk.
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Dannelse,
medborgerskab
og demokrati

At gå tre år i gymnasiet på almen
STX er en port til viden, dannelse,
læring, fællesskab, medborgerskab
og for de fleste et skridt på vej
mod de videregående uddannelser
og et karrierevalg.
Vi forsøger på Virum Gymnasium
at styrke fællesskabet og lader
dig møde udfordringer, der giver
indblik i medborgerskab og
demokratisk dannelse. Vi arbejder
på mange fronter i undervisnin-

gen – både hjemme og ude, og
deltager i arrangementer, som
kan styrke din kritiske refleksion
og selvstændighed. Et eksempel
på dette var deltagelsen i UFM 17
– Ungdommens Folkemøde 2017,
som er et samfunds- og drømmelaboratorium. Her var det bl.a.

muligt at undersøge kvaliteten
i ungdomsuddannelserne, at
blive klogere på FN’s verdensmål, som fylder noget i de
forskellige fag, blive af- eller
bekræftet i, om hjernerystelse
er en ny epidemi og meget
andet.

|
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I skoleåret 2017-2018 afholder vi
fx Lyserød Lørdag til fordel for
Kræftens Bekæmpelse. Og vi får
besøg af forskellige foredrags
holdere, som fortæller om deres
erfaringer vedrørende uddannelser
og arbejdsmarkedet – som
selvstændig eller offentligt ansat,
frivillig, politiker eller noget helt
andet.
Efteråret 2017 rummer bl.a. et
kommunalvalg, og i den forbindelse er der flere aktiviteter på
gymnasiet med såvel ungdomspolitikere, som mere erfarne politikere og embedsmænd, som arbejder
på den politiske arena.
I et demokratisk land som Danmark er det vigtigt at sætte sig
ind i forskellige områder og tage
stilling til det omkringliggende
samfund – lokalt og globalt.
Verdensudviklingen er hastig,
og det må man forholde sig til.
Især som ung.

”UFM giver et indblik i, hvordan
den virkelige verden fungerer
og i de forskellige organisatio
ners holdninger til, hvordan
samfundet skal køre rundt.”
Helene 2u
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Afslapning med

”UFM giver lysten til at bidrage
til samfundet og komme med
sine egne holdninger i håb
om, at det måske kan ændre
samfundet til det gode.”

Gerlev Idræts
højskole

Jens 2u

2u - piger ved UFM17´s
mødested i Søndermarken.

”UFM giver en dybere forståelse
for, hvordan man opfører sig
over for sine medborgere.”
Frederik F. 2u
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Kunst
& Kultur

KUNSTLIV
På VG har vi et kunstudvalg, der
sørger for, at kunsten har rum og
plads i vores hverdag. Således er
biologigangen udsmykket med
fagrelevante anatomiske studier,
i sproggangen og -lokalerne findes
engelske pegebilleder fra 50'erne,
og historielokalerne bruger de
smukke gamle landkort i deres
undervisning. I samfundsgangen
ses bl.a. en elevs tegninger af 3
statsministre.

Kunst og kreativ udfoldelse
fylder meget på Virum Gymna
sium. Det gælder bl.a. vores
store kunstsamling og kreative
udsmykning af skolens gange
og faglokaler og hele musiklivet,
som året igennem fylder skolen
med dejlig sang og musik til
enhver lejlighed, fremført af
både elever og lærere, den
årlige musical, som er et kæmpe
tilløbsstykke for alle eleverne.
Og det gælder ikke mindst den
fysiske udfoldelse gennem de
årlige idrætsturneringer og
vores fælles løbeprojekt i den
naturskønne Geels Skov lige
rundt om hjørnet.
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Derudover har vi på VG en stor
kunstsamling, der består af
erhvervet kunst gennem mange
årtier og nyere kunst af bl.a.
Astrid Myntekær og Svend
Allan-Sørensen, som vi har lånt
af Statens Kunstfond. På kontorgangen vil man igennem hele
skoleåret se skiftende udstillinger
af lokale kunstnere eller vores
egne billedkunstelever. I november
stod fx alle 1g eleverne for en
udstilling af deres respektive
kunstneriske fag (billedkunst,
mediefag, musik og drama), hvor
elever og forældre kunne se og
opleve det kreative potentiale,
som VG rummer.
Ikke kun billedkunst- eller designelever men alle elever har mulighed
for at deltage aktivt i kunstlivet på
VG. Igennem forskellige udsmykningsopgaver har elever bl.a. været
med til at præge forhallen (siddemøblet er designet af en elev) og
elevtoiletternes døre (ved kantinen). Til VG's 60 års jubilæum
havde alle elever mulighed for at
designe en jubilæumsplakat, og
vinderens plakat blev printet og
brugt til promovering af jubilæet.
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MUSIK

VG har et meget aktivt og alsidigt
musikliv, hvor alle har rig mulighed for at optræde til diverse
koncerter og arrangementer.
Skoleåret begynder med auditions
og intensiv øvning på årets
musical, som opføres i slutningen
af november.
Lige efter juleferien drager ca.
80 elever og 4 musiklærere til
Lolland, hvor vi synger i kor og
øver sammenspil i en forlænget
weekend. Musikken skal bruges
i februar måned, hvor vi skal på
VG-turné. På VG-turnéen holder
vi koncerter for seks nærliggende
folkeskoler. I april afholdes
unplugged koncert i Virum Kirke

og i maj den traditionsrige
forårskoncert i skolens studiesal.
Som noget nyt på VG har vi
musikklub hver torsdag efter
middag, hvor musikhuset er
åbent, og alle kan komme og
spille og synge sammen.
Sideløbende med disse mange
arrangementer er der 4-5 fredagscaféer om året, hvor VG’s bands
har mulighed for at spille for et
publikum. VG’s bands kan låne et
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lokale i musikhuset efter skoletid,
hvis de mangler et sted at øve.
I den daglige musikundervisning
trænes og udvikles færdigheder
inden for sammenspil, korsang,
solosang/solospil, musikteori,
musikhistorie og musikanalyse.
Kontakten til den store musikverden opnås gennem besøg af
professionelle musikere og komponister på skolen, koncerter på
forskellige spillesteder og ikke
mindst på studieturene til udlandet. De sidste år har vi rejst til

Berlin, Wien, London, Istanbul og
Malaga.
Musiklivet på VG udvikler sig til
stadighed og gør gymnasietiden
til noget helt særligt.

Forårskoncerten er 2g musikelevernes store aften.

5 0 | V I R U M GYMN ASI UM 2 0 18 -2 0 19

MUSICAL

|

”Musical er bare skide skønt, og
man får nogle helt fantastiske
venskaber ud af det. Selvom
man bruger meget tid på det,
er det virkelig det hele værd!”
Esther Karen Tordrup 3b

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 forventningsfulde 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 laver kostumer,
synger, spiller musik eller skuespil,
bærer tunge ting, danser, får
tingene til at køre og ser lækre
ud – bliver resultatet altid fantastisk flot! Men talentet kan ikke
bære alene. Baggrunden for
resultatet er hårdt arbejde i en
kreativ skabelsesproces, der er
afhængig af elevernes evne til
at samarbejde, hjælpe hinanden,
vente og modigt kaste sig ud i
vilde sceneoptrin.

”Jeg har været med i musicalen
alle de 3 år, jeg har gået på
VG, og det er lige fedt hver
gang. Man skaber et helt
specielt bånd til alle, uanset
om man er skuespiller, korsanger eller sort mand. Det er
et kæmpe projekt, men uden
tvivl det hele værd!”
Astrid M. Naver 3m
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”Den eneste dårlige ting ved
musicalen er, at jeg ikke fik
mig meldt til i 1g.”
Victor H. Lange 3b

”Musicalen er ikke bare hårdt
arbejde, det er en gave og en
periode, man ser frem til de
efterfølgende år, og man vil
savne, når det er forbi.”
Magnus Molberg 3b
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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.
I 2016 lavede vi forestillingen
Hey Jude om en gruppe unge
mennesker i 60’ernes New York
akkompagneret af Beatlesmusik.
Tiden og kampene var anderledes
dengang, men de unge er stadig
de unge; kompromisløse i deres
tro på kærlighed, på sagen, på
hinanden og på livet. Og på den
måde talte netop denne forestilling
helt særligt til vores 2016-elever.

”Jeg er med i musicalen, fordi det er meget hyggeligt
og socialt. På samme tid er man med til at vise andre,
hvad vi er i stand til at udrette på VG. Jeg kan godt
lide at være med som lysmand, da man sidder bag
scenen, men stadig sidder med et stort ansvar.”
Simon Bengtsen 3h
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IDRÆT
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Sport og idræt fylder meget på
VG, og der er rig mulighed for
at dyrke idræt uden for undervis
ningen. 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.

Alle elever har idræt på C-niveau
igennem hele deres gymnasietid,
som i lighed med andre fag kan
blive trukket ud som eksamensfag.

VG deltager også i mange af
de landsdækkende turneringer,
der afholdes i forskellige idrætsgrene som basketball, volleyball,
badminton, atletik, fodbold og
håndbold. Her skal du kunne lidt
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mere end gennemsnittet, da vi
samler de bedste fra hele gym
nasiet. Vi plejer at klare os ganske
godt.
Desuden løbes hvert år VG-5, som
er et løb, hvor alle skolens elever
bliver udfordret på et 5 km-løb.
De sidste par år er VG-5 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 idrætsundervisningen.
På VG indgår idræt i flere forskel
lige rejser, både på et praktisk og
et teoretisk plan.
Ved Gardasøen har eleverne løbet
i bjerge, kørt på mountainbike og
bl.a. prøvet canyoning, hvor man
klatrer, springer og rappeller sig
vej ned gennem en kløft iført
våddragt. På det teoretiske plan
har eleverne undersøgt forskellige
emner som fx, hvordan idræts
turismen har påvirket området
omkring Gardasøen, og hvordan
kroppen påvirkes af ekstremsport.
I de seneste år er idræt B-skituren
gået til Hemsedal i Norge. I løbet
af turen udfærdiger eleverne en
rapport, hvor der undersøges
arbejdskrav og laves bevægelsesanalyser til forskellige typer af
skiløb.

Virum Gymnasium ligger med
den smukke natur lige om hjørnet til
stor glæde for idrætten.
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DET
SOCIALE
LIV

LÆRING I FÆLLESSKAB
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”Route 66 giver en god stemning
af fællesskab og lækker musik.”
Ludmilla Tørper Grøn 2m

være en del af VG´s hyggelige
festkultur. Skolen byder også på
fredagscaféer og det helt særlige
arrangement: VG by Night. Har du
forslag til nye sociale arrangementer, er du altid velkommen til at
byde ind!

Det gode sociale liv er en forudsætning for et godt læringsmiljø.
På VG er der mange forskellige
sociale arrangementer, som du kan
deltage i. Du kan dyrke sport om
eftermiddagen, spille musik - og
skak, deltage i et af de mange
sociale udvalg – og så selvfølgelig

Route 66 – VG’s morgensamling
Route 66 – morgensamling på VG
er ikke kun informationer, men
også et samlingspunkt for hele
skolen. Vi mødes 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 professionelt 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.
Fester og caféer
På VG er der selvfølgelig også
gymnasiefester, og der bliver
afholdt fredagscaféer. Både
festerne og fredagscaféernes
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
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vagter med, så vi er sikre på,
at kun VG’s elever deltager.
Det skal være trygt, hyggeligt
og sjovt at deltage i alle former
for arrangementer på VG.
Der afholdes typisk Høstfest,
Oktoberfest og Karneval. Herudover
afholder vi to store fester, der
skiller sig lidt ud i forhold til
de almindelige fester. Det drejer

sig om Årsballet, som holdes i
forbindelse med skolens fødselsdag i december, og O-showet.
Ved Årsballet er der altid en stor
lagkagekonkurrence, hvor alle
klasser dyster om den flotteste,
mest kreative og smagsmæssigt
lækre lagkage. Om aftenen danses
den traditionsrige Les Lanciers,
som alle klasserne forinden har
øvet i idrætstimerne.

O-showet er 3g´ernes afslutningsshow for 1., 2g’erne og lærerne.
Sidste år var temaet ”Latino”,
lidt inspireret af serien ”Narchos”.
Her var både narkobaroner, skønne
senoritas, salsadansende par,
masser af palmer og glade farver.
Ved det efterfølgende nomineringsshow optrådte i år gruppen
”Ude af kontrol” og ”Kesi”.
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”VG By Night er en virkelig hyggelig mulighed for at være sammen med
sine venner uden for skolen og gøre alle de ting, man ellers ikke har
mulighed for at gøre. For eksempel at se film på storskærm i auditoriet,
spille badminton i hallen, låne VGs musiklokaler eller spille brætspil,
man aldrig har hørt om før.”

VG by Night
Er du til hygge med te, kaffe,
vand, slik, strategispil, computerlan,
jamsession, gyserfilm og natteidræt, er VG by Night noget for
dig. To gange om året arrangerer
VG overnatning på skolen fra
fredag kl. 20.00 til lørdag morgen
kl. 10.00. Her kan du møde
lærere passionerede til både
vanskelige strategispil, skak og
natteidræt. Du er selv med til
at arrangere de forskellige events.
Du behøver ikke være vågen
hele natten, men kan medbringe
dyne og luftmadras. VG by
Night er forbeholdt 5O elever
fra hver årgang, så det er førsttil-mølle-princippet, der gælder.

Sofie Riis Endahl 2m

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG!

”Enhver VG-fest har sin egen
charme og bliver husket fra alle
andre. Det er så fedt, at alle gør
noget ud af temafesterne, da
det er med til at styrke den
magiske VG-ånd.”
Karoline Malmros 2k
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VGV er til for dig:
VG-eleven, VG-studenten og VG-forældrene!
I VGV kan du søge om tilskud til studieture og søge
legater, når du skal studere.
VGV er en forening, som består af gamle elever og et
par ansatte fra VG. Fire gange om året udsender VGV
et blad, som fortæller om livet på gymnasiet; ofte er
det eleverne, der fortæller om fx studieture og talent
arrangementer. Ind i mellem bringes også indlæg fra
tidligere elever.
Når du er blevet student, afholder vi caféaften for
dig hvert år og siden 10 års-, 25 års-, 40 år- og
60 årsjubilæumsfest!
Bliv medlem for kun 150 kr. om året. Betal via
mobilepay: 23724273 eller konto.nr: 1551-0004545869.
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VGV caféaften
sidste torsdag
i februar er
mødestedet for
tidligere VG´ere.

”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.”
Dejligt gensyn
på Caféaften.

Jakob Kristensen
student 2016
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Bestyrelse
2018/2019

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 af erhvervslivet
Jon Monrad Møller
lærerrepræsentant
Valgt af medarbejderne
Kristian Blum
medarbejderrepræsentant
Valgt af medarbejderne
Ida Anine Hedegaard Larsen
elevrepræsentant

Magnus Gammelgaard Bøttcher
elevrepræsentant
Mette Kynemund
rektor
Birgit Riedel Langvad
vicerektor
Observatør
Andreas Olesen
vicerektor
Referent
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Den daglige
ledelse

Birgit Riedel Langvad

Pia Gars Jensen

Mette Kynemund

vicerektor

uddannelsesleder

rektor

Andreas Olesen
vicerektor
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LÆRERE

2018/2019

Anders Løchte Nielsen
AN
Idræt,
Musik

an@edu.virum-gym.dk

Anders Munck Krarup
AK
Idræt,
Historie

ak@edu.virum-gym.dk

Anders Bundgård Vinther

Andreas Holmsted Olesen

AB

AO

Samfundsfag,

Vicerektor,

Historie

Dansk, Tysk

ab@edu.virum-gym.dk

ao@edu.virum-gym.dk

Anders Hostrup

Anette Damm Scheuer

Ho

AS

Biologi,

Engelsk,

Gymnasievejleder

Samfundsfag

ho@edu.virum-gym.dk

as@edu.virum-gym.dk
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Ann-Sophie Klemp McLeod

Anne Østerby Miltersen

MC

Mi

Engelsk,

Dansk,

Dansk

Spansk

mc@edu.virum-gym.dk

mi@edu.virum-gym.dk

Anne Louise Estrup

Annegrete Koefoed Rømer

AE

AR

Spansk, Dansk,

Biologi,

Engelsk

Idræt

ae@edu.virum-gym.dk

ar@edu.virum-gym.dk

Anne Mette Foss Jørgensen

Bente Secher

AJ

BS

Dansk, Psykologi,

Biologi, naturgeografi,

Læse-/skrivevejleder

Bioteknologi

aj@edu.virum-gym.dk

bs@edu.virum-gym.dk

Anne Müller

Bettina Korntoft Bjernø

AM

BK

Dramatik

Samfundsfag,
Historie

am@edu.virum-gym.dk

bk@edu.virum-gym.dk
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Birgit Riedel Langvad

Carsten Andreasen

BR

CA

Vicerektor, Tysk,

Fysik, Matematik,

Erhvervsøkonomi

IT-ansvarlig

br@edu.virum-gym.dk

ca@edu.virum-gym.dk

Bodil Dam Heiselberg

Carsten Erichsen

BD

CE

Fysik, Matematik,

Dansk, Religion,

Astronomi

Læse-/skrivevejleder

bd@edu.virum-gym.dk

ce@edu.virum-gym.dk

Bolette Estrid Vibe Lentz

Charlotte Bloch

BV

CB

Engelsk,

Engelsk,

Fransk

Dansk

bv@edu.virum-gym.dk

cb@edu.virum-gym.dk

Camilla Melchior Thomsen

Christian Holst Hansen

CM

CH

Fransk,

Matematik,

Historie

Datalogi

cm@edu.virum-gym.dk

ch@edu.virum-gym.dk
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Didde Overgaard

Emmy Charlotte Nielsen

DO

EN

Spansk,

Tysk,

Dansk

Billedkunst

do@edu.virum-gym.dk

en@edu.virum-gym.dk

Dorte Holm

Erik Thostrup Jacobsen

DH

EJ

Engelsk

Historie,
Religion

dh@edu.virum-gym.dk

ej@edu.virum-gym.dk

Dorte Kühnau

Flemming Hansen

DK

FH

Kemi, Biologi,

Engelsk,

Bioteknologi

Idræt

dk@edu.virum-gym.dk

fh@edu.virum-gym.dk

Dorthe Rossing Pedersen

Frank Unger

DR

FU

Kemi,

Tysk,

Matematik

Mediefag

dr@edu.virum-gym.dk

fu@edu.virum-gym.dk
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Gertrud Linkis

Hanne Dammand Nielsen

GL

HD

Dansk,

Spansk, Dansk,

Tysk

Læse-/skrivevejleder

gl@edu.virum-gym.dk

hd@edu.virum-gym.dk

Grete Ridder Ebbesen

Hanne Vrangbæk

GE

HV

Matematik,

Engelsk,

Kemi

Religion

ge@edu.virum-gym.dk

hv@edu.virum-gym.dk

Gunnar Bay Nielsen

Hans Erik Duckert

GB

Du

Billedkunst,

Samfundsfag, Naturgeografi,

Design

Erhvervsøkonomi, Innovation

gb@edu.virum-gym.dk

du@edu.virum-gym.dk

Hanne Christensen

Hans Henrik
Manford-Hansen

HC
Musik,
Dramatik

HM
Tysk, Musik,
Historie

hc@edu.virum-gym.dk

hm@edu.virum-gym.dk
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Helle Bagger

Jan Maintz Hansen

Ba

Ja

Latin, Græsk,

Dansk, Samfundsfag,

Oldtidskundskab,

Filosofi

Dansk, Religion
ba@edu.virum-gym.dk

ja@edu.virum-gym.dk

Henrik Scheel Krüger

Jannah Guldbrandsen

HK

JG

Biologi,

Fransk,

Kemi

Idræt, Latin

hk@edu.virum-gym.dk

jg@edu.virum-gym.dk

Hilde Eslau Blinkenberg

Janne Maria Baadsgaard

HB

JB

Engelsk,

Biologi,

Fransk

Idræt, Dans

hb@edu.virum-gym.dk

jb@edu.virum-gym.dk

Inger Belling

Jens Ola Christoffer
Malmquist

IB
Musik, Psykologi,
Gymnasievejleder

JM
Fysik, Matematik, Filosofi,
Matetematikvejleder

ib@edu.virum-gym.dk

jm@edu.virum-gym.dk
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Jesper Kaarfast
Sheikh Larsen
JL

John Meyer Jensen
Je
Dansk

Samfundsfag

jl@edu.virum-gym.dk

je@edu.virum-gym.dk

Jesper Udsen

Jon Monrad Møller

JU

MM

Fysik,

Samfundsfag, Dansk,

Matematik

Tillidsrepræsentant

ju@edu.virum-gym.dk

mm@edu.virum-gym.dk

Jette Krarup Nielsen

Jonas Børven

JK

Jo

Dansk,

Idræt,

Psykologi

Psykologi

jk@edu.virum-gym.dk

jo@edu.virum-gym.dk

Jette Pedersen

Jonas Rahlf Hauptmann

JP

JH

Tysk, Idræt,

Fysik,

Historie, Latin

Matematik

jp@edu.virum-gym.dk

jh@edu.virum-gym.dk
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Kirsten Elisabeth
Lauritsen
KL
Samfundsfag,

Kristina Graarup
KG
Engelsk,
Religion

Tysk
kl@edu.virum-gym.dk

kg@edu.virum-gym.dk

Klaus Kassow

Lene Svanholm Rosenbeck

KK

LR

Idræt, Fysik, Psykologi,

Spansk, Samfundsfag,

Oldtidskundskab,

Gymnasievejleder

Tillidsrepræsentant
kk@edu.virum-gym.dk

lr@edu.virum-gym.dk

Knud Hindhede Kjær

Line Brok

Kj

LB

Kemi,

Idræt

Matematik

kj@edu.virum-gym.dk

lb@edu.virum-gym.dk

Kristian Blum

Mads Pedersen

KB

MP

Dansk,

Historie, Latin,

Oldtidskundskab

Oldtidskundskab, Spansk

kb@edu.virum-gym.dk

mp@edu.virum-gym.dk
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Mads Stidsen

Mette Kynemund

MG

MK

Dansk,

Rektor, Dansk,

Historie

Filosofi

mg@edu.virum-gym.dk

mk@edu.virum-gym.dk

Magnus Groes

Mikkel Guldhammer
Sparsø

Gr
Bioteknologi, Matematik,
Biologi, Kemi

MS
Dansk, Historie,
Filosofi

gr@edu.virum-gym.dk

ms@edu.virum-gym.dk

Marianne Paabøl
Christensen

Morten Brydensholt

PC
Tysk,

MB
Matematik,
Fysik

Spansk
pc@edu.virum-gym.dk

mb@edu.virum-gym.dk

Marie Wandborg Hillmann

Morten Rolskov
Westergaard

MH
Dansk,
Psykologi

MW
Musik,
Idræt

mh@edu.virum-gym.dk

mw@edu.virum-gym.dk
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Natasja Skov

Niels Nørskov Laursen

NS

NL

Matematik,

Matematik,

Fysik

Fysik

ns@edu.virum-gym.dk

nl@edu.virum-gym.dk

Nicolai Bjernø

Nikolaj Quaade

NB

NQ

Historie,

Biologi,

Religion

Samfundsfag

nb@edu.virum-gym.dk

nq@edu.virum-gym.dk

Nicolai Zoffmann Heiredal

Ole Skjoldhøj

NZ

OS

Engelsk,

Dansk,

Religion

Religion

nz@edu.virum-gym.dk

os@edu.virum-gym.dk

Niels Frederiksen

Ole Vesterlund Nielsen

NF

OV

Kemi, Fysik,

Kemi, Bioteknologi,

Datalogi

Fysik

nf@edu.virum-gym.dk

ov@edu.virum-gym.dk
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Peter Garval
Ga
Historie,
Religion

Rebecca Kortnum
Mogensen
RM
Engelsk,
Religion

ga@edu.virum-gym.dk

rm@edu.virum-gym.dk

Pia Aaes-Jørgensen

Rune Wederkinck
Andersen

PA
Biologi,
Naturgeografi

RA
Kemi,
Idræt

pa@edu.virum-gym.dk

ra@edu.virum-gym.dk

Pia Gars Jensen

Sabrina Koerver Schmidt

PG

Sa

Uddannelsesleder,

Engelsk,

Historie, Idræt

Tysk

pg@edu.virum-gym.dk

sa@edu.virum-gym.dk

Rasmus Johansen

Sanne Stabenfelt Jehrbo

RJ

SJ

Samfundsfag, Dansk,

Engelsk,

Erhvervsøkonomi,

Mediefag

Innovation
rj@edu.virum-gym.dk

sj@edu.virum-gym.dk
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Sarah Garvig Frederiksen
SG
Fransk,
Retorik

Simon Vind Daugaard
Pedersen
SD
Fysik,
Matematik

sg@edu.virum-gym.dk

sd@edu.virum-gym.dk

Sidsel Maj Rønnegard
Revsbeck

Stephan Marius
Voss Aynsley

SR

Ay

Biologi, Kemi,

Fysik,

Bioteknologi

Astronomi

sr@edu.virum-gym.dk

ay@edu.virum-gym.dk

Signe Kjeldbjerg Hansen

Stine Svensson

SH

Sv

Tysk,

Engelsk,

Dansk

Billedkunst

sh@edu.virum-gym.dk

sv@edu.virum-gym.dk

Signe Kvist Mengel

Søren Tiemroth

SK

Ti

Fysik, Matematik,

Engelsk,

Matematikvejleder

Oldtidskundskab

sk@edu.virum-gym.dk

ti@edu.virum-gym.dk
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Thea Schultz Hansen

Ulrik Herskind

TH

UH

Dansk,

Dansk, Matematik,

Psykologi

Idræt

th@edu.virum-gym.dk

uh@edu.virum-gym.dk

Thomas Madsen

Vibeke Nina Sterup
Petersen

TM
Idræt, Samfundsfag,
TeamDanmark-vejleder

VP
Biologi,
Gymnasievejleder

tm@edu.virum-gym.dk

Thomas Seifert
TS
Idræt, Biologi,
Gymnasievejleder

ts@edu.virum-gym.dk

Trine Juul
TJ
Dansk, Engelsk,
Læse-/skrivevejleder

tj@edu.virum-gym.dk

vp@edu.virum-gym.dk
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SEKRETARIAT

PEDELLER

Anne Carlsson

Jens Jensen

AC

JJ

Gymnasiesekretær

Pedel

ak@edu.virum-gym.dk

jj@edu.virum-gym.dk

Bitten Rudbeck

Michael Nørgaard

BLR

MiN

Elevadministration

Pedel

blr@edu.virum-gym.dk

min@edu.virum-gym.dk

Susanne Severin

Rene Jacobsen

SuS

ReJ

Økonomi og

Pedel

personaleadministration

sus@edu.virum-gym.dk

rej@edu.virum-gym.dk

8 2 | V I R U M GYM N ASI UM 2 0 18 -2 0 19

ADMINISTRATION,
BYGNINGER OG IT

Dorte Hosbond Johansen
DHJ
Økonomi, Controller

dhj@edu.virum-gym.dk

Hans Erik Duckert

Niels Frederiksen

Du

NF

Eksamen/prøver, evaluering

IT-vejleder

& kvalitetssikring

du@edu.virum-gym.dk

nf@edu.virum-gym.dk

Hilde Eslau Blinkenberg

Carsten Andreasen

HB

CA

Internationalisering

IT-vejleder

og globalisering
hb@edu.virum-gym.dk
ca@edu.virum-gym.dk

Anders Løchte Nielsen

Miquel Frydshou

AN

MiF

Bygnings-, sikkerheds-,

IT-supporter

teknik- og arrangements
koordinator
an@edu.virum-gym.dk

mif@edu.virum-gym.dk
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UDDANNELSES
BIBLIOTEKAR

SKEMALÆGGER

Anna Dahlquist Zickert

Hanne Christensen

AZ

HC

Uddannelsesbibliotekar

Skemalægger og daglige
skemaændringer

az@edu.virum-gym.dk

hc@edu.virum-gym.dk

SKOLEPSYKOLOG

LÆRERKØKKEN

Susanne Nørgaard

Pia Henriette Warth

SuN

PHW

Psykolog

Lærerkøkken

sun@edu.virum-gym.dk

phw@edu.virum-gym.dk
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Anne Mette
Foss Jørgensen
+45 21 57 56 86
aj@edu.virum-gym.dk

Inger Belling

Thomas Seifert

+45 21 57 56 86
ib@edu.virum-gym.dk

+45 21 57 56 86
ts@edu.virum-gym.dk

Lene Rosenbeck

Hanne Dammand

Anders Hostrup

+45 21 57 56 86
lr@edu.virum-gym.dk

+45 21 57 56 86
hd@edu.virum-gym.dk

+45 21 57 56 86
ah@edu.virum-gym.dk
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Signe Kvist Mengel

Vibeke Sterup Petersen

Trine Juul

+45 21 57 56 86
sk@edu.virum-gym.dk

+45 21 57 56 86
vp@edu.virum-gym.dk

+45 21 57 56 86
tj@edu.virum-gym.dk

Jens Ola Malmquist

Thomas Madsen

Carsten Erichsen

+45 21 57 56 86
jm@edu.virum-gym.dk

+45 25 34 31 34
tm@edu.virum-gym.dk

+45 21 57 56 86
ce@edu.virum-gym.dk
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Kontoret er
skolens hjerte
Her kan du altid få hjælp
Vi er placeret på administrationsgangen 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-fornødenheder 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.

Virum Gymnasium
Fuglsangvej 66, 2830 Virum
Telefon: 45 83 21 41
E-mail: vg@edu.virum-gym.dk
www.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
Pia Gars Jensen
uddannelsesleder
pg@edu.virum-gym.dk
Anders Løchte Nielsen
teknik-koordinator
an@edu.virum-gym.dk
Hanne Christensen
skemalægger
hc@edu.virum-gym.dk
Hans Erik Duckert
eksamensansvarlig
du@edu.virum-gym.dk
Anna Zickert
uddannelsesbibliotekat
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
Anders Hostrup
gymnasievejleder
ho@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.edu.virum-gym.dk
Hilde Blinkenberg
international udviklingskoordinator
hb@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
Telefon: 52 30 18 89
Pia Henriette Warth
lærerkøkken
phw@edu.virum-gym.dk
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