ET
INTERNATIONALT
GYMNASIUM

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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2g

Studieture

Virum Gymnasium har en lang
tradition for 2g studieture til
udlandet – primært Europa.
Det faglige indhold vægtes højt
på disse ture. De planlægges og
tones så vidt muligt efter klassens studieretning af de faglærere, der deltager på turen. Studieturene er typisk af 5-6 dages
varighed, og det tilstræbes at
søge destinationer, som ikke
nødvendigvis er klassiske turistmål. Dette åbner op for nye og
anderledes oplevelser for eleverne
i byer og lande, de måske ikke
ellers ville have besøgt, og for
vores lærere giver det mulighed
for at søge nye faglige udfordringer, som andre kolleger senere
kan få glæde af.

Studieture i 2g placeres i foråret.
Der er altid to af klassens lærere
med på fagturen. Disse to lærere
udarbejder et fagligt program, så
eleverne kan arbejde flerfagligt
med forskellige problematikker
allerede inden fagturen, på
fagturen og efterfølgende med
opsamling på det faglige program.
Eleverne betaler selv studieturen,
og VG har i øjeblikket et loft
på 4500 kr., som skal dække
fly, hotel med morgenmad
og transport på destinationen.
Særlige regler vedrørende
2g studieture kan læses i
vores rejsevejledning på
www.vium-gym.dk.

Skulle en elev have problemer
med at betale studieturen,
kan eleven søge om tilskud
fra Skolefonden og VGV –
Virum Gymnasiums Venner.
Studieture for 2g eleverne i 2018
ser således ud:

|

STUDIETURE
2018

Klasse

Lærere

Sted

2a

NF og KJ

Tenerife

2b

SR og SH

Køln

2c

SK og AN

Barcelona

2d

BS og TS

Korsika

2e

RJ og NB

Belfast/Dublin

2f

SA og MS

Edinburgh

2h

AS og KL

Dublin

2j

MG og HB

Edinburgh

2k

BV og NS

London

2m

HC, MM og JL

Wien

2s

KB og GA

Malaga

2u

NZ og HV

Manchester

2x

LR og JB

Sevilla

7
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3g

Rejser over
hele verden

|

I efteråret i 3g udbydes fagrejser
på tværs af skolens klasser, og
eleverne vælger ud fra særfaglige
interesser knyttet til den destina-

tion, som rejselærerne tilbyder.
Disse ture har meget forskellige
rejsemål og pris og varer fra 5-10
dage afhængigt af, hvor langt væk
man rejser. Fælles for de fleste
af disse rejser er, at de rejsende
lærere har et særligt kendskab til
området, har samarbejdspartnere
i landene eller på anden vis har
en tilknytning, som giver eleverne
nogle unikke oplevelser. I dette
skoleår har vi således haft

3g-elever på rejser til lande som
Vietnam, USA, Rusland, Italien,
Spanien, Grækenland, Cypern og
Grønland. I ugerne op til afrejsen
udfærdiges der tværfaglige
synopser, afholdes studiefaglige
vejledninger med faglærere og
laves andet forberedende arbejde
forud for det feltarbejde, eleverne
laver på turen. Efter fagturen
bliver eleverne evalueret i deres
projekter.

9
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Skoleudveksling
med 2. fremmedsprog

|

Udover studierejserne i 2. og 3g,
har Virum Gymnasium et stærkt
og uvurderligt samarbejde med
gymnasier i Laval i Frankrig,
Badalona i Spanien, Tianjin i
Kina og i Tostedt i Tyskland om
skoleudvekslinger i 2. fremmedsprog. Disse udvekslinger foregår
primært i 1g og er en berigelse
for vores skole, ikke kun sprogligt,
men også menneskeligt og

"Det at bo hos en lokal familie i et andet land og
blive kastet ud i uventede situationer er noget man
ikke rigtigt kan forberede sig på, men det er også
det, der er det fede ved det! Det har bl.a. vækket
min nysgerrighed over for resten af Europa, givet
mig en oplevelse for livet og ikke mindst inspireret
mig til at dyrke det franske sprog såvel som kultur.
Du vil i et ophold hos en anden familie opleve fx
at være i gang med at fortælle en historie og så
pludselig mangle et ord, uden bare at kunne slå
det op. Oplevelser som denne bidrager til, at du
forhåbentlig får blod på tanden i forhold til at
lære sproget i det pågældende land. Når det er
sagt, er det i øvrigt bare skide sjovt at være på
tur med skolen i Frankrig. Forresten er det næsten
umuligt ikke at få nye venner og forbindelser, i
Danmark såvel som Frankrig."
Asger William Dich Jensen, 2b

11
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kulturelt, da de skærper elevernes
forståelse og tolerance over for
det anderledes og minder os om,
hvad vi selv er rundet af. Eleverne
bliver indkvarteret privat og
oplever en almindelig skolehverdag sammen med den gruppe
af lokale unge, som vi udveksler

med. Udover undervisning er der
indlagt fælles ture til historiske
udflugtssteder, kulturelle oplevelser og sociale arrangementer.
Den største – til tider ret grænseoverskridende – udfordring er
mødet med de små hverdagsvaner, madkulturen og relationerne

mellem lærere og elever, samt
forældre og børn. Og selvom
udvekslingsrejserne typisk kun
varer 5-6 dage, har det ofte
været så intens en oplevelse,
at de får en helt særlig plads
blandt elevernes minder om
deres gymnasietid.

"Tostedt-udvekslingen var en fantastisk mulighed for at få nye venner
på den anden side af grænsen og den anden ende af klasselokalet.
Det var en super fed tur, som har givet os fornyet motivation i
tysktimerne. Vi kan kun anbefale det!"
Freja Bræmer Lajer 3d &
Maria Mulvad-Mikkelsen 3m

|

"Udveksling er en fantastisk
mulighed for at lære et sprog
på en måde, som man ikke kan
gøre det i et klasselokale. Det
er en uge, hvor man er intenst
tilstede, fagligt og især socialt,
og hvor man finder ud af, hvor
sjovt det er, at man kan bruge
det sprog, man har lært, på at
hygge sig med andre unge, få
nye venner og dele oplevelserne
med hinanden. Det er den bedste
spanskundervisning, jeg har
haft."  
Ida Nicoline, 3m
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Exchange
students

Som led i vores indsats for også
at invitere verden indenfor har
Virum Gymnasium igennem
mange år haft exchange students
på skolen. I år har vi således fire
unge exchange students fra
Indien, USA og Brasilien takket
være vores samarbejde med
Rotary. De går i 2g og følger
undervisningen på lige fod med
deres danske kammerater.

Derudover tager de gerne ud og
fortæller om sig selv og deres
baggrund i forbindelse med VGs
tilbud om sprogambassadører til
områdets folkeskoler.

|

Debating
på VG
De seneste 10 år er debatklubber
på universiteter, gymnasier og
folkeskoler verden over skudt
op som padehatte. CBS har f.eks.
sit eget Debating Society, hvor
studerende mødes og dyster på
engelsk om, hvem der er bedst til
at overbevise tilhørerne for eller

imod en given sag. At debattere
på engelsk er en disciplin, som
ud over gode engelskkundskaber
og et stærkt konkurrencegen
kræver hurtighed, taktik, bred
viden og overskud, og måske
især lysten til at møde unge fra
andre skoler – og blive inspireret!

På Virum Gymnasium deltager
vi for 6. år i træk i The English
Speaking Unions (ESU) årlige
debatkonkurrence, som afholdes
fra d. 13.-17. november. Vi er i fuld
gang med at træne vores debathold i retoriske greb, kraftfulde
vendinger på engelsk og taktiske
kneb over for modstanderne,
så vi kan forføre dommerne og
gå videre til finalen, som i år
afholdes på Herlev Gymnasium.
Vinderholdet går videre til en
international konkurrence, som
afholdes i London med deltagelse
af hold fra det meste af verden.
Herudover afholder sidste års
deltagere, Mathilde Bloch og
Albert Kjølby fra 2a, en Debating
Workshop på VG i samarbejde
med elevrådet. De to elever deltog
selv i en international konkurrence på Harvard University sidste
år igennem DoDebate.

15
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HARVARD
DEBATING
EXPERIENCE 2017

“In March 2017, we travelled to
Cambridge, Massachusetts, to
participate in the Harvard World
Schools Invitational Debating
Championship. Along with 400
other young debaters from around
30 different countries, we debated
in English, about everything from
civil rights and financial aid, to
if the labour of robots should be
taxed and if abolishing cash
would be a good idea. We got
a truly international experience
from participating in the tournament, and it has benefitted both
our English language abilities
and has been very fun to be
a part of.”, Mathilde Bloch and
Albert Kjølby.

|

PUBLIC
SPEAKING
COMPETITION
Hvert år stiller Virum Gymnasium med to deltagere i The English Speaking
Union’s talekonkurrence ”Public Speaking Competition”, hvor sjællandske
gymnasieelever dyster om at holde den mest forførende og velformulerede tale
på engelsk om et givent emne. Niveauet er ekstremt højt, stemningen er intens,
og spændingen om, hvem der vinder en rejse til London, hvor unge fra hele
verden dyster i en international talekonkurrence, gør dagen til en helt særlig
oplevelse for vores elever. Sidste år gik både Marie Munk Boje-Larsen (3j) og
Anders Uebel (tidligere 3s) videre til finalen på CIS, hvor de desværre blev slået.

17
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ERASMUS+
Virum Gymnasium samarbejder
i dette skoleår med gymnasiet
l’Immac i Laval i Nordvestfrankrig
om et ERASMUS+ skolepartnerskab om fremtidens skole. I
projektet skal danske og franske
gymnasieelever samarbejde om
at udveksle og udvikle innovative
undervisningsforløb i engelsk

og fransk. Hvis det lykkes at få
midler til det, vil vi brede idéen
til gymnasier i andre lande.
Som noget nyt har vi desuden
fået lavet en Internship-aftale
med den østrigske studerende
Katrin Schwetz, ligeledes igennem
ERASMUS+. Katrin er ved at

færdiguddanne sig i engelsk,
psykologi og filosofi på Wien
Universitet. Hun følger under
visning og får mulighed for at
afprøve og udveksle idéer og
erfaringer inden for pædagogik
og didaktik. Det er tanken, at
Katrin er den første i rækken
af udenlandske studerende og/
eller undervisere, som på denne
måde vil berige VG.
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NORDPLUS

Sammen med lærere fra gymnasiet, GUX Nuuk i
Grønland, har Lene Rosenbeck og Anders Hostrup,
lærere i henholdsvis samfundsfag og biologi, ansøgt
Nordplus om tilskud til et skolepartnerskab om
bæredygtighed. Det bliver spændende at følge dette
udviklingsprojekt i det kommende skoleår. Også hér
er det kulturmødet mellem unge grønlændere og
VG-elever, der kommer til at præge samarbejdet og
styrke elevernes selvbevidsthed og evne til at omfavne
det anderledes.

D.I.S. COPENHAGEN
Som led i vores målsætning om
at give vores elever et interna
tionalt perspektiv, har Virum
Gymnasium i nogle år samarbejdet med organisationen Study
Abroad in Scandinavia, der har til
huse i København, om gensidige

studiebesøg. I år har vi fire 2g
engelskklasser, som mødes to
gange med amerikanske studerende og udveksler kulturelle, sociale
og politiske erfaringer landene
imellem. Selvom aldersforskellen
mellem vores gymnasieelever og

de amerikanske studerende kan
være stor, bliver der snakket og
udvekslet erfaringer i stor stil, og
stemningen er munter og intens.
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WALLACEA
– ET STUDIEOPHOLD
I HONDURAS

I sommerferien 2018 drager
biologilærer Annegrete Rømer og
fem 2g-biologielever med den
internationale miljøorganisation
Wallacea på et tre uger langt
forsknings- og studieophold i
Honduras. Eleverne har søgt støtte

igennem fonde og legater og
samlet penge ind til turen ved
forskellige aktiviteter i løbet af
skoleåret. Studierne fra rejsen

kan bruges til elevernes SRP og
AT-opgaver i 3g og give indblik
i nogle af verdens miljømæssige
udfordringer.

|

NSAC – Nordic
studies abroad

Som noget nyt har vi i år fået
kontakt til Nordic Studies Abroad
Community, som hjælper danske
studerende med at komme på
studieophold på udenlandske
universiteter. De afholder hvert år
en konference for gymnasieelever,
som overvejer at læse i udlandet.
Nogle af vores 2g-elever deltog
i konferencen d. 23. september.
Virum Gymnasium har desuden
en International Study Counsellor,
Bolette Vibe Lentz, som yder
hjælp til de elever, der ønsker at
søge optagelse på udenlandske
universiteter efter gymnasiet.
Bolette Vibe Lentz kan kontaktes
på bv@edu.virum-gym.dk
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CIS - NORTHERN
EUROPE TOUR

Den 1. november 2017 får vores
elever lejlighed til at møde en
større delegation af universiteter
fra både Europa og USA, når de
aflægger visit på skolen. De vil
præsentere sig selv, fortælle om
deres særlige studietilbud og
svare på spørgsmål fra eleverne
om alt fra finansiering, fagrækker
og eksamener til studiemiljø og

stipendier. Som sædvanlig vil
der være en livlig og inspirerende
stemning og mulighed for at
fornemme, om et studieophold i
udlandet er noget for dem. Rektor
Mette Kynemund har blandt andet
været på studiebesøg på Wagner
College uden for New York, som
vi derfor har tæt kontakt til.
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