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RETNINGER





 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 lærings-
miljø 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 demo-
kratiske 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 humanio-
ra 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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Dette hæfte skal hjælpe dig til 
at træffe de rigtige valg i 
forbindelse med dine tre år på 
Virum Gymnasium.

Du skal både ønske studieret-
ning, 2. fremmedsprog og 
kunstnerisk fag – de to sidste 
inden du starter i gymnasiet.
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Du skal altså beslutte, hvilket 
andet sprog end engelsk, du vil 
have. Du kan enten vælge at 
fortsætte med fransk eller tysk, 
som du skal have i minimum 2 år, 
eller du kan begynde på et sprog, 
du ikke har haft i grundskolen, 
enten fransk eller spansk. Begyn-
dersprog er på A-niveau og 
dermed et 3-årigt fag.

Du skal også vælge et kunstnerisk 
fag, inden du starter. På Virum 
Gymnasium tilbyder vi billedkunst, 
design og arkitektur, dramatik, 
mediefag og musik, og det er et 
fag, som du skal have i hele 1g.

På de næste sider er der dels en 
oversigt over studieretningerne  
på VG, dels en gennemgang af  
de enkelte studieretninger. Vær 
opmærksom på, at du først skal 
ønske studieretning i oktober 
måned i 1g.

Grundforløbet
I de første tre måneder, som udgør 
grundforløbet, gør vi alt for, at du 
lærer skolen godt at kende, så du 
føler dig tilpas og kan træffe de 
rigtige valg for din uddannelse. 
Det betyder bl.a., at du vil indgå  
i et introduktionsforløb, så du  
kan blive gymnasieelev og VG’er. 



Du bliver præsenteret for forskelli-
ge studieretningsfag og får en 
smagsprøve på, hvad det vil sige 
at have den ene eller den anden 
studieretning, ligesom du vil møde 
en række af de obligatoriske fag. 
Udover det vil du modtage 
undervisning i Almen Sprogforstå-
else, som vil give dig kompetencer 
til at belyse sammenhænge 
mellem kultur og sprog, samt give 
dig indsigt i latin. Tilsvarende vil 
du få Naturvidenskabeligt Grund-
forløb, som giver dig både praktisk 
og teoretisk viden om de naturvi-
denskabelige fag. Begge dele får 
du brug for i dit videre forløb i 
gymnasiet og forløbene afsluttes 
med en intern eksamen. For at 
hjælpe dig til at vælge den rigtige 

studieretning og de rigtige fag 
bliver du vejledt i løbet af grund-
forløbet. Til at understøtte vej-
ledningen vil du blive screenet  
i matematik, læsning og i din 
grammatikforståelse, så vi og  
du kan være sikre på, du får  
valgt det helt rigtige.

Studieretningsforløbet
Når studieretningsforløbet begyn-
der i november, vil der være et 
introduktionsforløb, så du hurtigt 
bliver fortrolig med dine nye 
kammerater, lærere og fag.

Dit ønske af studieretning og fag 
er det, der giver dig adgang til dit 
videre uddannelsesforløb. Lærerne 
har derfor fokus på din dybdelæ-

ring i fagene og på samspillet 
mellem fagene. Du vil modtage  
undervisning i basal videnskabs-
teori og faglig metode, så du 
gradvist bliver klædt på til din 
videre uddannelse. I 3g skal du 
skrive den store opgave SRP, 
Studieretningsprojektet, som  
du efterfølgende skal forsvare  
ved en mundtlig eksamen.

På de følgende sider kan du læse 
meget mere om sprogvalg, valg af 
kunstnerisk fag, vores studieret-
ningsudbud, valgfagsmuligheder  
og vores vejledningstilbud.
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Dit  
sprogvalg

FRANSK BEGYNDER / FORTSÆTTER 
- Savoir et Joie

Har du har fransk som begyndersprog, lærer du at 
forstå sproget fra bunden og formulere dig gradvist 
mere nuanceret. Er fransk fortsættersprog, videreud-
vikler du din evne til at kommunikere og træner dine 
sproglige færdigheder igennem arbejdet med bl.a. 
artikler, skønlitteratur, internet, film og sange. Du får 
indsigt i kultur, historie og samfundsforhold i Frankrig 
og andre fransktalende lande, og i 1g har du mulighed 
for at deltage i udveksling med et fransk gymnasium.
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TYSK FORTSÆTTERSPROG  
– Wissen und Freude

Tysk fortsættersprog bygger oven på folkeskolens 
undervisning i tysk. I gymnasiet skal din evne til  
at kommunikere sikkert og nuanceret på tysk –  
både mundtligt og skriftligt – styrkes, således at  
du når et færdighedsniveau, der kan bruges til  
noget ”i det virkelige liv” efter gymnasiet.

Sprogfærdighed er således udgangspunkt for under-
visningen, men viden om de tysksprogede lande,  
om deres kultur, historie og samfundsmæssige 
forhold indgår også som en vigtig del af faget. 

I 1.g har du mulighed for både at træne dit sprog og 
forøge din viden om Tyskland ved at deltage i vores 
udveksling med et gymnasium i Tyskland.

SPANSK BEGYNDERSPROG 
- Conocimiento y alegría

I begyndersprog lærer du spansk fra basis. Kommu-
nikation er omdrejningspunktet. Du får træning i  
at forstå sproget og i at formulere dig på skrift og 
i tale, og du får kendskab til kultur, historie og 
spansksprogede områder. 

Hvis du deltager i vores udvekslingsprogram, 
kommer du til at lære unge spaniere godt at  
kende og får måske venskaber for livet.



Musik som kunstnerisk fag?
I musik skal du synge og spille på instrumenter og 
stifte bekendtskab med mange forskellige musikgenrer. 
Din musikalske horisont vil blive udvidet og dit 
analytiske ”musikøre” vil blive skarpere. Du vil lære  
at læse rytmer, noder og akkorder.

Du skal lave sammenspil med de andre i klassen  
og optræde med sangene foran et publikum.  
Det er fantastisk at opleve det musikalske fælles- 
skab, man får ved at spille og synge sammen.  

”Jeg har altid haft musik i 
blodet, så jeg så musik som 
en oplagt mulighed for at 
udfordre mig selv sammen 
med andre. Det er mega
hyggeligt, og jeg har fået 
endnu flere venner.”

Frederikke Kaper  
Rathsach 1d

Dit 
kunstneriske 
fag
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”Jeg synes, musik er et fedt 
fag, fordi man udtrykker sig 
kreativt, og der altid er en 
god stemning.”

Katrine Mikkonen  
Nonnemann 1f

Billedkunst som kunstnerisk fag?
I faget billedkunst beskæftiger du dig med visuelle 
fænomener i bred forstand. Som udgangspunkt står  
den enkeltes personlige oplevelse – din - af visuelle 
fænomener. Men derudover undersøges fænomenerne 
også i fællesskab, f.eks. værkernes fysiske opbygning, 
kunstnerens intentioner og betingelser, værkers 
virkning på os eller deres samtid, og hvordan de kan 
læses og forstås. Undersøgelserne vil være både 
teoretiske og praktiske.

På den måde bestræber faget sig på at afdække og 
undersøge kunst som konstruktioner, der på forskellig 
vis beskæftiger sig med og diskuterer vores verden  
og os mennesker, der lever i den. Du vil således få en 
indsigt i, hvordan du kan forholde dig til den kunst, 
som omgiver os nu og her i dag.

”Billedkunst er ikke bare at 
lære at tegne, det er så 
meget mere. Du lærer om 
Bodyart, brugen af forskelli
ge motiver, skulpturer, og du 
lærer at tænke ud af boksen. 
Og så er det jo en bonus, at 
det er hyggeligt.” 

Maia Katrine 
Gjeding Miles 1c
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Design og arkitektur  
som kunstnerisk fag?
Design og arkitektur er noget,  
som vi alle uafbrudt gør brug af  
i hverdagen - men hvilke idéer 
ligger bag tingenes udformning,  
og hvordan kan du lave et fedt 
design? Det kan du lære i dette 
fag. 

Design og arkitektur er et kreativt 
og innovativt fag, hvor design-
processen står i centrum. Her vil 
du få forskellige redskaber til at 
tænke nyt, eksperimentere og 

komme med løsningsforslag til 
aktuelle problemstillinger. Dertil 
hører viden om teori, kendskab til 
historie og ikke mindst fordybelse 
i praktiske metoder, hvor du selv 
gør erfaringer med designproces-
sen. Hvad enten vi beskæftiger  
os med produktdesign, kommuni-

kationsdesign eller arkitektur,  
så afprøver du sammenhængen 
mellem form, funktion og kom-
munikation, således at du kan 
forholde dig reflekterende til 
andres og egne (fede!) design-
produkter.
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Mediefag som kunstnerisk fag?
Mediefag er mere end at se film, tv og internet – det  
er at forstå film, tv og internet, afkode formålet og 
analysere forholdet mellem, hvad der sker, og hvordan 
det præsenteres. Film, tv og internet forfører, iscene-
sætter og manipulerer – mediefag lærer dig at se og 
forstå hvordan. 

Mediefag er praktisk såvel som teoretisk. Vi underviser 
dig i teorien, og du afprøver den selv i praksis. Et år i 
mediefag er lig med flere medieproduktioner - store 
som små, fiktion såvel som fakta - du selv producerer 
som del af en gruppe. Mediefag er i høj grad et kreativt 
fag, hvor du ofte får frie ænder, og du er selv medvir-
kende til at præge dit kreative talent.

”Det er fedt at lære, hvordan 
film er redigeret og filmet og 
så selv bruge det i egne 
produktioner.”

Anders Valbak 
Laurents 1u
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”Dramaundervisningen er 
mega fed! Man lærer teori 
samtidig med, at vi spiller.” 

Ida Kruse Søndergaard 1s
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Dramatik som kunstnerisk fag?
I dramatik undersøger vi teatrets grundparametre – 
skuespilleren, rummet og teksten – i teori og praksis. 
Hvilken historie vil vi fortælle, og hvordan gør vi det? 
Vi laver mange øvelser, læser og afprøver teorier, laver 
små forestillinger – og har det sjovt! I den afsluttende 
forestilling, som vises for et publikum, skal du kombine-
re din teoretiske og praktiske viden om teater og 
dermed blive i stand til at realisere en kunstnerisk idé.

Dramatik henvender sig ikke kun til skuespilleren, men 
også til den, der har lyst til at udfolde sine evner i 
kreative og kunstneriske skabelsesprocesser eller øve 
sig i at tale for en større forsamling.

”Vi synes, drama er spændende, fordi vi både får 
faglig, fysisk og social undervisning. Man lærer 
hinandens grænser at kende og udvikler sig som 
menneske gennem at spille skuespil.”

Lucas Brostrøm-Røhman 1k  
og Josefine Dreier Hilfling Petersen 1s
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Studie- 
retningerne

På de næste sider er en gen-
nemgang af studieretningerne 
på VG. Vær opmærksom på,  
at du først skal ønske studie-
retning i oktober måned i 1g.
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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.

NATURVIDENSKAB
 1 Matematik A Fysik B Kemi B
 2 Matematik A Fysik A Kemi B
 3 Matematik A Kemi A Fysik B
 4 Matematik A Bioteknologi A Fysik B
 5 Biologi A Kemi B
 
SAMFUNDSVIDENSKAB
 6 Samfundsfag A Matematik A 
 7 Samfundsfag A Engelsk A 
 8 Samfundsfag A Tysk fortsætter A 
 
SPROG
 9 Engelsk A Spansk begynder A Latin C
 10 Engelsk A Spansk begynder A Fransk eller tysk fortsætter B
 11 Engelsk A Tysk fortsætter A Samfundsfag B
 12 Engelsk A Fransk fortsætter A Samfundsfag B

MUSIK
 13 Musik A Engelsk A 
 14 Musik A Matematik A 
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20

Naturvidenskab | Studieretning 1 

Matematik A
Fysik B
Kemi B

Det naturvidenskabelige er spændende, fordi man selv 
får lov at undersøge nye ting og problemstillinger ved 
hjælp af mange forskellige metoder. Vi sidder sjældent 
bare i klassen og hører på læreren – tit og ofte er vi  
på ekskursioner, laver forsøg eller projektarbejde. 

Studieretningen lader mig også læse videre på rigtig 
mange forskellige videregående uddannelser – så 
selvom jeg ikke ved præcis, hvad det skal være lige  
nu, har jeg et stort udvalg. Da fagene arbejder godt 
sammen, er der også rigtig gode muligheder for at 
skrive en god SRP, og jeg skal skrive i matematik  
og kemi om reaktionskinetik og koblede differential-
ligninger.

Når man går på en linje som min, er engelsk et 
overraskende godt komplementerende fag – et godt 
supplement til alt det naturvidenskabelige. Engelsk 
giver et internationalt indblik i alle mulige spændende 
sammenhænge. Om det er fortolkninger af post-
moderne tekster, analyse af Shakespeare eller gennem-
læsninger af Trumps nyeste udsagn på twitter, så 
kommer man langt væk fra Danmark og alle vores  
egne værdier, og igennem sproget udforsker man  
nye og andre spændende kulturer i en brugbar  
sammenhæng, der giver mening for ens fremtid.

Vi sidder sjældent bare i klassen  
og hører på læreren – tit og  
ofte er vi på ekskursioner,  
laver forsøg eller projektarbejde.

Julius Holbech Radzikowski 3a
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1g 2g 3g

Studieretningsfag Obligatoriske fag Naturvidenskabelige fag Valgfag

I denne studieretning skal man løfte enten et sprog, fysik eller 
kemi til A-niveau, da alle studieretninger skal indeholde 4 A-fag.

Hvis man vælger at løfte et sprog, skal man bruge et af de  
andre valgfag til enten naturgeografi C eller biologi B.

De andre valgfag i 3g kan bruges enten til at løfte et af de  
fag, man har haft i forvejen, til B- eller A-niveau, eller til  
at tage helt nye fag på C- eller B-niveau.

Se listen over valgfag side 19. 

* Hvis 2. fremmedsprog er på begynderniveau, skal der bruges  
 et valgfag til at føre sproget til A-niveau.

Dine valgmuligheder

Matematik Matematik A
Fysik Fysik B
Kemi Kemi B

Dansk Dansk A
Historie Historie A
Engelsk Engelsk B

2. fremmedsprog Fransk/Spansk/Tysk B* 
Samfundsfag Samfundsfag C

Kunstnerisk fag Kunstnerisk fag C
Biologi Biologi C

Religion Religion C
Oldtidskundskab Oldtidskundskab C

Idræt Idræt C
Valgfag Valgfag A
Valgfag Valgfag
Valgfag Valgfag
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Naturvidenskab | Studieretning 2 

Matematik A
Fysik A
Kemi B

Jeg har altid interesseret mig for, hvordan verden 
fungerer. Hvordan en mikrobølgeovn varmer maden  
op, hvorfor plastikflasken krøller sig sammen på  
en flyvetur, og hvad der driver et atomkraftværk.  
Alt dette og meget mere får du indblik i gennem  
fysikfaget. Her blander man teoretisk viden med  
sjove eksperimenter for bedre at kunne forstå den 
verden, vi lever i. Det kobles fantastisk sammen  
med mate matikken, hvor vi lærer at beskrive forhold 
gennem modeller, regne med vektorer, differentiere, 
integrere og meget mere.

Personligt har jeg brugt de to fag til at beskrive 
elektriske netværk ved brug af matrixregning i min 
studieretningsopgave. Samtidig lukker fagene op for  
et hav af spændende videregående uddannelser, så 
man kan blive alt fra IT-ingeniør til knivskarp kirurg. 

Bjarke Aaen Nedergaard 3a I fysikfaget blander man teoretisk 
viden med sjove eksperimenter 
for bedre at kunne forstå den 
verden, vi lever i.
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1g 2g 3g

Studieretningsfag Obligatoriske fag Naturvidenskabelige fag Valgfag

Dine valgmuligheder

Valgfagene i 3g kan bruges enten til at løfte et af de fag, man 
har haft i forvejen, til B- eller A-niveau, eller til at tage helt nye 
fag på C- eller B-niveau.

Se listen over valgfag side 19.     
 
* Hvis 2. fremmedsprog er på begynderniveau, skal der bruges  
 et valgfag til at føre sproget til A-niveau. 

Matematik Matematik A
Fysik Fysik A
Kemi Kemi B

Dansk Dansk A
Historie Historie A
Engelsk Engelsk B

2. fremmedsprog Fransk/Spansk/Tysk B*
Samfundsfag Samfundsfag C

Kunstnerisk fag Kunstnerisk fag C
Biologi Biologi C

Religion Religion C
Oldtidskundskab Oldtidskundskab C

Idræt Idræt C
Valgfag Valgfag 
Valgfag Valgfag
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Naturvidenskab | Studieretning 3

Matematik A
Kemi A
Fysik B

På kemi A får du mulighed for at fordybe dig i natur-
videnskaben på en helt ny måde ved at dykke helt 
ind til verdens byggesten. Selve kemiundervisningen er 
en god afveksling fra danske stile og historielæsning, 
idet du her har mulighed for at lave spændende forsøg 
og se tingene fra et helt nyt perspektiv, og med dygtige 
lærere er det aldrig svært at følge med. Vi har i 
undervisningen bl.a. beskæftiget os med kemien bag 
farver og smertestillende lægemidler i forbindelse 
med Drughunter-dysten på Lundbeck Instituttet. 

Kemi A kan derfor være en stor fordel, hvis man går  
og overvejer en uddannelse inden for medicin eller 
farmakologi. Det har derfor også været oplagt for mig  
at skrive min SRP om lægemidler i kemi og dansk. 

Freja Bræmer Lajer 3d På kemi A får du mulighed for at 
fordybe dig i naturvidenskaben 
på en helt ny måde ved at dykke 
helt ind til verdens byggesten.
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Dine valgmuligheder

1g 2g 3g

Studieretningsfag Obligatoriske fag Naturvidenskabelige fag Valgfag

Valgfagene i 3g kan bruges enten til at løfte et af de fag, man 
har haft i forvejen, til B- eller A-niveau, eller til at tage helt nye 
fag på C- eller B-niveau.

Se listen over valgfag side 19. 
  
* Hvis 2. fremmedsprog er på begynderniveau, skal der bruges  
 et valgfag til at føre sproget til A-niveau.

Matematik Matematik A
Kemi Kemi A
Fysik Fysik B

Dansk Dansk A
Historie Historie A
Engelsk Engelsk B

2. fremmedsprog Fransk/Spansk/Tysk B* 
Samfundsfag Samfundsfag C

Kunstnerisk fag Kunstnerisk fag C
Biologi Biologi C

Religion Religion C
Oldtidskundskab Oldtidskundskab C

Idræt Idræt C
Valgfag Valgfag 
Valgfag Valgfag
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Naturvidenskab | Studieretning 4 

Bioteknologi A
Matematik A
Fysik B

Jeg har altid vidst, at jeg i gymnasiet ville vælge 
matematik A, men alt andet har jeg været i tvivl om. 
Bioteknologi er dog den perfekte studieretning for mig, 
da jeg elsker både biologi og kemi. Især synes jeg, 
det er virkelig spændende at arbejde på celleniveau 
og med menneskets gener.

I bioteknologi får man lov til at fordybe sig i og forstå 
komplekse emner som immunsystemet helt i dybden.
Da der foregår meget forskning inden for bioteknologi-
en, udvikler faget sig konstant, og områderne, man 
arbejder med, er derfor meget relevante. Studieretnin-
gen giver mulighed for en masse spændende forsøg  
og virksomhedsbesøg.

I mit studieretningsprojekt vil jeg kombinere biotek-
nologi med enten historie eller kemi, og arbejde med 
lægemidler, som jeg også kunne tænke mig at arbejde 
med i fremtiden.

Laura Rosendahl 3b Da der foregår meget forskning 
inden for bioteknologien, udvikler 
faget sig konstant, og områderne, 
man arbejder med, er derfor  
meget relevante.
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Valgfagene i 3g kan bruges enten til at løfte et af de fag, 
man har haft i forvejen, til B- eller A-niveau, eller til at 
tage helt nye fag på C- eller B-niveau.

Se listen over valgfag side 19.    
 
* Hvis 2. fremmedsprog er på begynderniveau, skal der 
 bruges et valgfag til at føre sproget til A-niveau.

Faget bioteknologi giver B-niveau kompetence i fagene 
biologi og kemi.

1g 2g 3g

Studieretningsfag Obligatoriske fag Naturvidenskabelige fag Valgfag

Dine valgmuligheder

Matematik Matematik A
Bioteknologi Bioteknologi A

Fysik Fysik B
Dansk Dansk A

Historie Historie A
Engelsk Engelsk B

2. fremmedsprog Fransk/Spansk/Tysk B* 
Samfundsfag Samfundsfag C

Kunstnerisk fag Kunstnerisk fag C
Religion Religion C

Oldtidskundskab Oldtidskundskab C
Idræt Idræt C

Valgfag Valgfag 
Valgfag Valgfag
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Naturvidenskab | Studieretning 5 

Biologi A
Kemi B

Jeg valgte studieretningen biologi A, kemi B, fordi jeg 
allerede i folkeskolen havde stor interesse for de 
naturvidenskabelige fag. De to fag spiller virkelig godt 
sammen, da de emner, vi arbejder med i kemi, giver  
en bedre og mere dybdegående forståelse af biologien.  
I kemi undersøger vi forskellige stoffer helt nede på 
molekylærniveau, fx ved at vi laver en del forsøg.  
Med biologi foretager vi feltundersøgelser, og vi har 
blandt andet været i Helsingør, hvor vi snorklede for  
at se på fisk og var ude at sejle med en fiskekutter, 
hvor vi foretog forskellige undersøgelser i Øresund.

Jeg har også idræt på B niveau, og med min viden fra 
biologi får jeg en bedre forståelse af den teoretiske del 
af idrætsundervisningen. Med fagene biologi og idræt 
har jeg været på studieture til Korsika og Vietnam, 
hvilket gav nogle fantastiske oplevelser. 

Carl Fabiansen 3c De to fag spiller virkelig godt 
sammen, da de emner, vi arbejder 
med i kemi, giver en bedre og 
mere dybdegående forståelse  
af biologien.
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I denne studieretning skal man løfte enten kemi, matema-
tik eller et sprog til A-niveau, da alle studieretninger skal 
indeholde 4 A-fag.

De to andre valgfag i 3g kan bruges enten til at løfte et af 
de fag, man har haft i forvejen, til B- eller A-niveau, eller 
til at tage helt nye fag på C- eller B-niveau.

Se listen over valgfag side 19. 
  
* Hvis 2. fremmedsprog er på begynderniveau, skal der 
 bruges et valgfag til at føre sproget til A-niveau.

 

1g 2g 3g

Studieretningsfag Obligatoriske fag Naturvidenskabelige fag Valgfag

Dine valgmuligheder

Biologi Biologi A
Kemi Kemi B

Dansk Dansk A
Historie Historie A

Matematik Matematik B
Engelsk Engelsk B

2. fremmedsprog Fransk/Spansk/Tysk B* 
Samfundsfag Samfundsfag C

Kunstnerisk fag Kunstnerisk fag C
Fysik Fysik C

Religion Religion C
Oldtidskundskab Oldtidskundskab C

Idræt Idræt C
Valgfag Valgfag A
Valgfag Valgfag
Valgfag Valgfag
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Samfundsvidenskab | Studieretning 6 

Samfundsfag A
Matematik A

Samfundsfag og matematik er de fag, som siden 
folkeskolen har interesseret mig mest. Det ville  
være løgn at sige, at matematik ikke til tider kan  
være hårdt, men det er uden tvivl den rette linje  
for mig.

I samfundsfag arbejder vi med noget aktuelt, eksem-
pelvis med forskellige syn på krigen i Syrien, hvor  
vi inddrager samfundsfaglige teorier, der kan forklare  
og nuancere forskellige opfattelser af denne krig. 

I 2.g skrev vi studieretningsopgave om finanskrisen,  
og her kom det klart til udtryk, at samfundsfag og 
matematik i den grad supplerer hinanden. Vi rede- 
gjorde for en matematisk metode og anvendte den  
på konkrete tal for at forklare årsager til finanskrisen. 

Studieretningen kombinerer helt grundlæggende to  
fag, som jeg finder spændende, vigtige og har lyst  
til at beskæftige mig med i fremtiden!

Mie Margrete Tranberg Jakobsen 3e I 2.g skrev vi studieretnings
opgave om finanskrisen, og  
her kom det klart til udtryk,  
at samfundsfag og matematik  
i den grad supplerer hinanden.
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Valgfagene i 3g kan bruges enten til at løfte et af de fag, 
man har haft i forvejen, til B- eller A-niveau, eller til at 
tage helt nye fag på C- eller B-niveau.

Se listen over valgfag side 19.    
 
* Hvis 2. fremmedsprog er på begynderniveau, skal der  
 bruges et valgfag til at føre sproget til A-niveau.

Dine valgmuligheder

1g 2g 3g

Studieretningsfag Obligatoriske fag Naturvidenskabelige fag Valgfag

Samfundsfag Samfundsfag A
Matematik Matematik A

Dansk Dansk A
Historie Historie A
Engelsk Engelsk B

2. fremmedsprog Fransk/Spansk/Tysk B*
Kunstnerisk fag Kunstnerisk fag C

Fysik Fysik C
Biologi Biologi C

Kemi Kemi C
Naturvidenskab Naturvidenskab B

Religion Religion C
Oldtidskundskab Oldtidskundskab C

Idræt Idræt C
Valgfag Valgfag
Valgfag Valgfag
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Samfundsvidenskab | Studieretning 7

Samfundsfag A
Engelsk A

For mig er det vigtigt, at mit engelske sprog og skrift  
er i top. Her hjælper det mig selvfølgelig at have 
engelsk på A-niveau, så jeg kan blive mere flydende  
og varieret i mit sprog. Samtidig har samfundsfag  
altid været mit yndlingsfag. 

I mit studieretningsprojekt har jeg valgt at skrive i 
netop disse to fag. Fokus skal være på EU's fremtid, 
specielt i relation til ”Brexit” og det franske og tyske 
valg. Hvordan ønsker regeringslederne for disse euro-
pæiske stormagter, at EU udvikler sig i fremtiden?  
Jeg vil bruge engelskfagets analysemetoder på en 
række taler og koble til min samfundsfaglige teori  
om bl.a. demokratiformer, føderale og konføderale 
strukturer og viden om økonomi i forhold til Euroen. 

Jeg ser denne studieretning som en global og  
aktuel fagkombination, der i sig selv er spændende  
og samtidig giver mange muligheder for fremtiden. 

Emil Bidstrup 3f Jeg ser denne studieretning som 
en global og aktuel fagkombina
tion, der i sig selv er spændende 
og samtidig giver mange mulig
heder for fremtiden. 
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1g 2g 3g

Studieretningsfag Obligatoriske fag Naturvidenskabelige fag Valgfag

Valgfagene i 3g kan bruges enten til at løfte et af de fag, 
man har haft i forvejen, til B- eller A-niveau, eller til at 
tage helt nye fag på C- eller B-niveau.

Se listen over valgfag side 19.   

* Hvis 2. fremmedsprog er på begynderniveau, skal der  
 bruges et valgfag til at føre sproget til A-niveau.

Dine valgmuligheder

Samfundsfag Samfundsfag A
Engelsk Engelsk A

Dansk Dansk A
Historie Historie A

Matematik Matematik B
2. fremmedsprog Fransk/Spansk/Tysk B*
Kunstnerisk fag Kunstnerisk fag C

Fysik Fysik C
Biologi Biologi C

Naturgeografi Naturgeografi C
Naturvidenskab Naturvidenskab B

Religion Religion C
Oldtidskundskab Oldtidskundskab C

Idræt Idræt C
Valgfag Valgfag
Valgfag Valgfag
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Samfundsvidenskab | Studieretning 8 

Samfundsfag A
Tysk fortsætter A

Samfundsfag handler bl.a. om international politik.  
Lige nu fokuserer vi på forholdet mellem USA og Kina, 
et land i rivende udvikling. Hvert modul starter med  
en hurtig runde aktuelle emner, og faget giver i det  
hele taget et godt overblik over, hvad der sker i verden.
 
Tysk på A-niveau burde alle have! Alle de grammatiske 
regler giver en god struktur, som gør sproget sjovt og 
udfordrende at lære, og så er Tyskland bare et land, 
som altid har spillet en vigtig rolle internationalt,  
både når det gælder økonomi og politik. 
 
I mit studieretningsprojekt vil jeg bruge viden fra begge 
fagene, når jeg skal skrive om populisme i EU. I mange 
lande er de etablerede partier gået tilbage til fordel for 
nye nationalistiske partier. I Tyskland har vi Alternative 
für Deutschland og i Østrig bl.a. Frihedspartiet. Storbri-
tannien har helt meldt sig ud af EU, og i USA er Trump 
heller ikke så interesseret i internationalt samarbejde. 
Hvilke muligheder har vi så for at løse problemer 
sammen i fremtiden? Dét vil jeg undersøge i opgaven. 
 
Jeg planlægger at læse jura efter gymnasiet, og med 
tysk og samfundsfag får jeg en viden og et overblik, 
som jeg vil kunne bruge både i min fremtidige  
uddannelse og i min hverdag i det hele taget.

Amalie Marie Panzieri 3h SA-TY I mit studieretningsprojekt vil  
jeg bruge viden fra begge fagene, 
når jeg skal skrive om populisme 
i EU.
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Valgfagene i 3g kan bruges enten til at løfte et af de fag, 
man har haft i forvejen, til B- eller A-niveau, eller til at 
tage helt nye fag på C- eller B-niveau.   
  
Se listen over valgfag side 19.

Dine valgmuligheder

1g 2g 3g

Studieretningsfag Obligatoriske fag Naturvidenskabelige fag Valgfag

Samfundsfag Samfundsfag A
2. fremmedsprog Tysk

Dansk Dansk A
Historie Historie A
Engelsk Engelsk B

Matematik Matematik B
Kunstnerisk fag Kunstnerisk fag C

Fysik Fysik C
Biologi Biologi C

Naturgeografi Naturgeografi C
Naturvidenskab Naturvidenskab B

Religion Religion C
Oldtidskundskab Oldtidskundskab C

Idræt Idræt C
Valgfag Valgfag
Valgfag Valgfag
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Sprog | Studieretning 9 

Engelsk A
Spansk begynder A
Latin C

Jeg har valgt engelsk A og spansk A, da jeg brænder 
for at lære nye sprog og forstå, hvad der sker i verden 
omkring mig. Den mulighed for viden får jeg igennem 
sprogfagene. Vi arbejder selvfølgelig med den litterære 
og grammatiske side af sprogene, men også med det 
historiske og samfundsfaglige. 

I spansk har vi bl.a. arbejdet med de aktuelle udfordrin-
ger i de spansktalende lande, f.eks. i forholdet mellem 
Mexico og USA. Det passer godt sammen med engelsk, 
hvor vi har arbejdet med det amerikanske valg, 
kolonisering og menneskerettigheder. 

Spansk er et af de største sprog i verden og åbner 
sammen med engelsk mange døre, både til fremtidige 
uddannelser og til en større forståelse af verden. 

Zeinab Mazen Al Melli 3j Jeg har valgt engelsk A og 
spansk A, da jeg brænder for  
at lære nye sprog og forstå,  
hvad der sker i verden  
omkring mig.
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Valgfagene i 2g og 3g kan bruges enten til at løfte et af 
de fag, man har haft i forvejen, til B- eller A-niveau, eller 
til at tage helt nye fag på C- eller B-niveau. 

To af disse valgfag skal være på min. B-niveau.

Se listen over valgfag side 19.

Dine valgmuligheder

1g 2g 3g

Studieretningsfag Obligatoriske fag Naturvidenskabelige fag Valgfag

Engelsk Engelsk A
Spansk Spansk begynder A

Latin Latin C
Dansk Dansk A

Historie Historie A
Matematik Matematik B

Samfundsfag Samfundsfag C
Kunstnerisk fag Kunstnerisk fag C

Fysik Fysik C
Biologi Biologi C

Religion Religion C
Oldtidskundskab Oldtidskundskab C

Idræt Idræt C
Valgfag Valgfag
Valgfag Valgfag
Valgfag Valgfag
Valgfag Valgfag
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Sprog | Studieretning 10 

Engelsk A
Spansk begynder A
Fransk eller Tysk fortsætter B

Denne studieretning har en stærk sproglig profil, idet 
den består af engelsk og spansk på A-niveau og tysk 
eller fransk på B-niveau. Samtidig fylder matematik og 
naturvidenskab mindre, så der er tid til den sproglige 
og kulturelle fordybelse.

Studieretningen er for dig, som gerne vil begå dig 
internationalt og opleve mødet med andre kulturer.

For dig, som gerne vil begå dig 
internationalt og opleve mødet 
med andre kulturer.
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1g 2g 3g

Denne studieretning har matematik på C-niveau

Valgfagene i 2g og 3g kan bruges enten til at løfte et af 
de fag, man har haft i forvejen, til B- eller A-niveau, eller 
til at tage helt nye fag på C- eller B-niveau. To af disse 
valgfag skal være på min. B-niveau.

Se listen over valgfag side 19.

Dine valgmuligheder

Studieretningsfag Obligatoriske fag Naturvidenskabelige fag Valgfag

Engelsk Engelsk A
Spansk Spansk begynder A

2. fremmedsprog Fransk eller tysk fortsætter B
Dansk Dansk A

Historie Historie A
Matematik Matematik C

Samfundsfag Samfundsfag C
Kunstnerisk fag Kunstnerisk fag C

Fysik Fysik C
Biologi Biologi C

Naturgeografi Naturgeografi C
Religion Religion C

Oldtidskundskab Oldtidskundskab C
Idræt Idræt C

Valgfag Valgfag
Valgfag Valgfag
Valgfag Valgfag
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Sprog | Studieretning 11

Engelsk A
Tysk fortsætter A
Samfundsfag B

Jeg har valgt tysk A og engelsk A, fordi jeg kan godt 
lide, at der er fokus på den sproglige og kulturelle 
fordybelse. Vi arbejder med helt oplagte emner inden 
for begge fag, bl.a. de aktuelle begivenheder, som vi 
også kan følge i medierne, og det er bare med til at 
gøre undervisningen spændende og relevant. 

Vi beskæftigede os selvfølgelig med den amerikanske 
præsidentvalgkamp, og i tysk har vi efter sommerferien 
beskæftiget os massivt med det tyske forbundsdags- 
valg i september. Vi har fulgt tv-dækningen, været  
til oplæg og selv lavet fremlæggelser og debatrunder. 

Derudover er det fedt, at de skriftlige tyskafleveringer  
er meget konkrete og til at gå til, det er tydeligt, hvad 
vi skal, og hvordan vi når derhen. Det betyder meget, 
når man har så mange lektier.

Silas Trier Madsen 3.x Jeg har valgt tysk A og engelsk A, 
fordi jeg kan godt lide, at der er 
fokus på den sproglige og  
kulturelle fordybelse.
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Valgfagene i 3g kan bruges enten til at løfte et af de fag, 
man har haft i forvejen, til B- eller A-niveau, eller til at 
tage helt nye fag på C- eller B-niveau.

Se listen over valgfag side 19. 

Dine valgmuligheder

1g 2g 3g

Studieretningsfag Obligatoriske fag Naturvidenskabelige fag Valgfag

Engelsk Engelsk A
2. fremmedsprog Tysk fortsætter A

Samfundsfag Samfundsfag B
Dansk Dansk A

Historie Historie A
Matematik Matematik B

Kunstnerisk fag Kunstnerisk fag C
Fysik Fysik C

Biologi Biologi C
Naturgeografi Naturgeografi C

Naturvidenskab Naturvidenskab B
Religion Religion C

Oldtidskundskab Oldtidskundskab C
Idræt Idræt C

Valgfag Valgfag
Valgfag Valgfag
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Sprog | Studieretning 12 

Engelsk A
Fransk fortsætter A
Samfundsfag B

Studieretningen fransk A, engelsk A og samfundsfag B 
er en utrolig spændende og brugbar studieretning, som 
giver mulighed for at forstå sammenhængen mellem 
sprog og kultur. Der er mange uddannelser, hvor netop 
denne sammenhæng er helt central, f.eks. inden for 
medier og journalistik, formidling, oversættelse eller 
internationale studier.  

For mig er den sproglige linje meget mere end at lære 
et nyt sprog. Det handler om at blive klogere på sig 
selv, om indlevelse og forståelse for andre mennesker 
og at blive fagligt udfordret. Man skal turde kaste sig  
ud i at tale sproget og træne sin viden, også selvom 
det er svært og kræver øvelse og vedholdenhed,  
hvilket også er udfordrende i undervisningen. 

Jeg planlægger at skrive mit studieretningsprojekt  
i fransk kombineret med engelsk, og vil så se på  
nogle litterære strømninger i Europa. 

Benedicte Barslev Broen 3x Det handler om at blive klogere  
på sig selv, om indlevelse og  
forståelse for andre mennesker  
og at blive fagligt udfordret.
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Dine valgmuligheder

Valgfagene i 3g kan bruges enten til at løfte et af de fag, 
man har haft i forvejen, til B- eller A-niveau, eller til at tage 
helt nye fag på C- eller B-niveau.

Se listen over valgfag side 19.

1g 2g 3g

Studieretningsfag Obligatoriske fag Naturvidenskabelige fag Valgfag

Engelsk Engelsk A
2. fremmedsprog Fransk A

Samfundsfag Samfundsfag B
Dansk Dansk A

Historie Historie A
Matematik Matematik B

Kunstnerisk fag Kunstnerisk fag C
Fysik Fysik C

Biologi Biologi C
Naturgeografi Naturgeografi C

Naturvidenskab Naturvidenskab B
Religion Religion C

Oldtidskundskab Oldtidskundskab C
Idræt Idræt C

Valgfag Valgfag
Valgfag Valgfag
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Kunst | Studieretning 13

Musik A
Engelsk A 

Jeg valgte denne studieretning, fordi jeg ønskede at 
udvide mine kompetencer inden for det kunstneriske, 
samt det engelskfaglige. 

Musik A og engelsk A er det perfekte for mig, fordi  
jeg får muligheden for at udfordre min musikalske 
viden, og blande det med mit engelskfaglige. De to  
fag arbejder godt sammen og er meget interessante, 
når man arbejder med dem tværfagligt. Min SRO 
handlede fx om musikken og kulturen tilbage i 50-
60’erne. Her skulle jeg analysere musikalske værker  
og sætte dem ind i den daværende periode. Lige  
nu overvejer jeg at blive politibetjent, så jeg ved ikke  
helt, om jeg kommer til at bruge mine fag videre hen, 
men de er i hvert fald vigtige for mig nu, og det er, 
hvad der tæller. Måske får jeg så også et højere 
studentereksamenssnit, og det er altid godt.

Vælg musik A og engelsk A, hvis du har interesse  
for det kunstneriske og samtidig ønsker at udvikle  
dine humanistiske kompetencer. 

Mads Lyhne Bischoff 3m Musik A og engelsk A er det  
perfekte for mig, fordi jeg får  
muligheden for at udfordre min 
musikalske viden, og blande  
det med mit engelskfaglige.
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Dine valgmuligheder

Valgfagene i 3g kan bruges enten til at løfte et af de fag, 
man har haft i forvejen, til B- eller A-niveau, eller til at tage 
helt nye fag på C- eller B-niveau.

Se listen over valgfag side 19.   

* Hvis 2. fremmedsprog er på begynderniveau, skal der  
 bruges et valgfag til at føre sproget til A-niveau.

1g 2g 3g

Studieretningsfag Obligatoriske fag Naturvidenskabelige fag

Musik Musik A
Engelsk Engelsk A

Dansk Dansk A
Historie Historie A

2. fremmedsprog Fransk/Spansk/Tysk B*
Matematik Matematik B

Samfundsfag Samfundsfag C
Fysik Fysik C

Biologi Biologi C
Kemi Kemi C

Naturvidenskab Naturvidenskab B
Religion Religion C

Oldtidskundskab Oldtidskundskab C
Idræt Idræt C

Valgfag Valgfag
Valgfag Valgfag
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Kunst | Studieretning 14

Musik A
Matematik A

En kombination af musik og matematik vidste jeg  
var det helt rigtige for mig, fordi begge fag kræver  
en kreativ tankegang og bygger på at finde systemer  
i, hvad der kan virke så usystematisk. Når man har  
musik A, deler man en stor passion med alle sine 
klassekammerater, og det har en værdifuld indflydelse 
på klassemiljøet, hvilket betyder meget for gymnasie-
tiden. Musik er dog mest et fag, som betyder meget  
for selve tiden på gymnasiet, hvorimod matematik 
åbner for utallige muligheder, især inden for det 
naturvidenskabelige, i fremtiden. 

I min studieretningsopgave arbejdede jeg med  
"Det gyldne snit", hvor jeg ved hjælp af matematisk 
teori redegjorde for, hvad man forstår ved "Det  
gyldne snit", og ved hjælp af musikteori diskuterede, 
hvorvidt man kan tale om et gyldent snit i musik.  
Det var en spændende kobling af fagene, og man 
opdager, at selvom de langt fra er ens, gør fællestræk-
kene i arbejdsmetoderne, at man sagtens kan få de  
to fag til at samarbejde. 

Laura Richter Krarup 3m Musik og matematik er det helt 
rigtige for mig, fordi begge fag 
kræver en kreativ tankegang  
og bygger på at finde systemer  
i, hvad der kan virke så usyste
matisk.
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1g 2G 3G

Studieretningsfag Obligatoriske fag Naturvidenskabelige fag Valgfag

Dine valgmuligheder

Valgfagene i 3g kan bruges enten til at løfte et af de fag, 
man har haft i forvejen, til B- eller A-niveau, eller til at tage 
helt nye fag på C- eller B-niveau.

Se listen over valgfag side 19.

* Hvis 2. fremmedsprog er på begynderniveau, skal der  
 bruges et valgfag til at føre sproget til A-niveau.

  

Musik Musik A
Matematik Matematik A

Dansk Dansk A
Historie Historie A
Engelsk Engelsk B

2. fremmedsprog Fransk/Spansk/Tysk B*
Samfundsfag Samfundsfag C

Fysik Fysik C
Biologi Biologi C

Kemi kemi C
Naturvidenskab Naturvidenskab B

Religion Religion C
Oldtidskundskab Oldtidskundskab C

Idræt Idræt C
Valgfag Valgfag
Valgfag Valgfag
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nik, og du får løbende gode råd og 
vigtige informationer i forbindelse 
med din uddannelse. Klassens 
gymnasievejleder taler individuelt 
med alle elever inden valg af 
studieretning. Øvrig individuel 
vejledning sker ofte på dit eget 
initiativ. 

Inden eksamen tilbyder gymnasie-
vejlederne et kursus i at håndtere 
eksamensangst. I løbet af skoleåret 
vil der også være mulighed for at 
tale om stresshåndtering i mindre 
grupper sammen med en vejleder. 
I samarbejde med skolens psyko-
log kan vi desuden tilbyde dig at 
deltage i en sorggruppe.

Læse- og skrivevejledning
For mange elever opleves det som 
en stor udfordring at læse og 
forstå den omfattende mængde 
fagligt læsestof, der er forbundet 

Vejledningscentret befinder sig  
på Vestgangen. Her kan du møde 
din gymnasievejleder, læse- og 
skrivevejleder, matematikvejleder, 
Team Danmark-koordinator og 
skolens psykolog. Her finder du 
også ca. en gang om måneden 
vejlederen fra Studievalg Køben-
havn, som rådgiver dig om valg af 
videregående uddannelse. Vores 
træffetider kan findes på skolens 
hjemmeside samt på opslag ved 
Vejledningscentret og på kontoret.

Gymnasievejledning
Hver klasse har sin faste gymna-
sievejleder, som følger dig gennem 
alle 3 år og støtter dig i, at du 
gennemfører din uddannelse på 
den bedst mulige måde. Vejlednin-
gen består både af en kollektiv del 
og en individuel del. Sammen med 
din klasse bliver du vejledt i bl.a. 
gode studiestrategier og notattek-

med at tage en studentereksamen. 
Virum Gymnasium har derfor 
fokus på læsetræning. I begyndel-
sen af 1g undersøges elevernes 
læsehastighed, læseforståelse og 
stavning ved en screening, som 
skolens læsevejledere foretager  

Du er altid velkommen i 
gymnasievejledningen. En af 
os sidder i centret hver dag 
mellem 10.0013.30. Du kan 
tale om alle ting – også de 
meget små. Det er bedre at 
komme en gang for meget  
til en lille snak, end at 
problemerne vokser sig  
store og uoverskuelige.

Vejledningscenter 
– vi er til for dig
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Inger Belling
ib@edu.virum-gym.dk

Lene Svanholm Rosenbeck
lr@edu.virum-gym.dk

Thomas Seifert
ts@edu.virum-gym.dk

Anders Hostrup
ho@edu.virum-gym.dk

Vibeke Nina S. Petersen
vp@edu.virum-gym.dk
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i alle klasser. Herefter kommer ele-
ver, der har behov for det, på et 
ekstra læsetræningskursus i løbet 
af 1g. Derudover vil alle elever i 
starten af deres studieretningsfor-
løb i 1g blive undervist i hensigts-
mæssige læse- og forståelsesstra-
tegier.

Læse- og skrivevejlederne på 
Virum Gymnasium tilbyder 
skrivevejledning til elever, der  
har svært ved at få skrevet de 
skriftlige opgaver. Du kan hen-
vende dig til en læse- og skrive-
vejleder direkte eller via din  
lærer eller gymnasievejleder.

Den psykologiske vejledning
varetages af psykolog Susanne 
Nørgaard. Der er tale om kortere 
samtaleforløb. Du henvises til 
psykologen via din gymnasie-
vejleder. Skolepsykologen kan 
typisk hjælpe dig med:

• problemer derhjemme eller 
 på skolen
• en akut opstået krise i dit liv
• følelser af angst og frygt
• ensomhedsfølelse og kontakt  
 besvær
• stress og uoplagthed

Selv om du er under 18 år, skal 
dine forældre eller andre ikke 
underrettes om, at du går til 
samtaler, med mindre dit problem 
er livstruende.

Team Danmark - og elitesport-
skoordinator Thomas Madsen 
træffes også i Vejledningscentret, 
dog uden faste vejledningstids-
punkter. Du kan til enhver tid 
træffe aftale om et møde ved at 
kontakte Thomas på Lectio, pr. 
mail eller på telefon 25 34 31 34. 
Thomas kan svare på spørgsmål og 

rådgive om forhold, der vedrører 
det at være Team Danmark- eller 
elitesportselev på VG.

Studievalg København
er navnet på den institution, som 
vejleder dig om videregående 
uddannelser og dine uddannelses-
muligheder. Vejlederen kan træffes 

50 |  VIRUM GYMNASIUM | STUDIERETNINGER



På skolens hjemmeside  
www.virumgym.dk under 
punktet ”Gymnasievejledning” 
finder du mange gode og 
nyttige informationer.

i Vejledningscentret samt i for-
bindelse med arrangementer for 
hele årgange. Du kan bestille tid til 
en samtale via vores hjemmeside.

Matematikvejledningen
Matematik er centralt i dagligda-
gen og for mange fag. For at 
kunne tilbyde tidlig hjælp ved 

eventuelle problemer gennemfører 
skolens matematikvejledere en 
matematikscreening i alle klasser 
umiddelbart efter skolestarten i 
august. 

Hvis du scorer relativt lavt i 
screeningen, optages du på det 
intensive ”Matematik X” kursus. 

Her arbejder du på små hold med 
netop de områder, som volder dig 
problemer, og din deltagelse i 
kurset er kun obligatorisk, indtil 
problemerne er løst. 

De ganske få elever, der viser tegn 
på specifikke matematikvanskelig-
heder – også kaldet dyskalkuli – 
vil blive tilbudt en personlig 
samtale med en matematikvejle-
der med henblik på evt. særlig 
støtte.  

Endvidere er matematikvejlederne 
tilknyttet lektieværkstedet, så du, 
efter grundforløbet er afsluttet, 
mindst en gang ugentligt kan 
træffe en matematikvejleder i 
lektieværkstedet. Her kan du få 
hjælp til dine afleveringer og 
almindelige matematiklektier og 
desuden arbejde med emner, som 
du har særlige problemer med. 

Matematikvejledningen tilbyder 
ved skoleårets slutning et repetiti-
onsforløb til B-niveau elever, der 
er i fare for ikke at bestå den 
skriftlige studentereksamen.
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2018/2019
VEJLEDERE

Jens Ola Christoffer 
Malmquist
JM

Matetematikvejleder

jm@edu.virum-gym.dk

Anne Mette Foss Jørgensen
AJ

Læse-/skrivevejleder

aj@edu.virum-gym.dk

Hanne Dammand Nielsen
HD

Læse-/skrivevejleder

hd@edu.virum-gym.dk

Carsten Erichsen
CE

Læse-/skrivevejleder

ce@edu.virum-gym.dk

Anders Hostrup
Ho

Gymnasievejleder

ho@edu.virum-gym.dk

Inger Belling
IB

Gymnasievejleder

ib@edu.virum-gym.dk
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Sidse Karup Lundsteen 

Studievalg 

silu@studievalg-kbh.dk

Susanne Nørgaard
SuN

Psykolog

sun@edu.virum-gym.dk

Signe Kvist Mengel
SK

Matematikvejleder

sk@edu.virum-gym.dk

Trine Juul
TJ

Læse-/skrivevejleder

tj@edu.virum-gym.dk

Lene Svanholm Rosenbeck
LR

Gymnasievejleder

lr@edu.virum-gym.dk

Vibeke Nina Sterup 
Petersen
VP

Gymnasievejleder

vp@edu.virum-gym.dk

Thomas Seifert
TS

Gymnasievejleder

ts@edu.virum-gym.dk

Thomas Madsen
TM

Team Danmark-koordinator

tm@edu.virum-gym.dk
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