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Hvad? Hvor og 
hvornår? 

Hvordan? 

NSAC Conference 
 
Mød unge danskere, der studerer i udlandet, 
og hør oplæg fra delegerede fra universiteter 
verden over om, hvordan man kan komme til 
at læse i udlandet. 

22. september hos 
PwC i Hellerup 

Ansøgning findes på: 
https://nordic-
sac.org/conference/ 
 
Frist for ansøgning 1. juli 
2018 

The Danish Debating Association Cup 
 
Deltag i debatkonkurrence med andre 
sjællandske gymnasier. Hver skole stiller med 
et debathold, som konkurrerer om at 
overbevise dommerpanelet for eller imod et 
kontroversielt emne. Debatterne foregår på 
engelsk og vinderen får en pokal med hjem til 
sin skole. 

1.-15. nov.  Kontakt Hilde 
Blinkenberg på 
hb@edu.virum-gym.dk 
 
Frist: 12. oktober 

Sprog Camp 
 
Denne sprogcamp, der afholdes henover en 
weekend, er målrettet elever fra alle landets 
gymnasier, der gerne vil booste deres 
sprogkundskaber i enten engelsk, spansk, tysk 
eller fransk. Der er workshops, konkurrencer 
og mulighed for at vinde præmier og kortere 
udlandsophold.  

25.-27. januar på 
Hjørring Gymnasium 

Kontakt Hilde 
Blinkenberg på 
hb@edu.virum-gym.dk 
 
Frist: 15. oktober 

BIGMUN - Birkerød Gymnasium Model 
United Nations Conference 2019 
 

20.-24. februar 
på Birkerød 
gymnasium 

Kontakt Hilde 
Blinkenberg på 
hb@edu.virum-gym.dk 
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Er du politisk interesseret og elsker at drøfte 
og fordybe dig i store internationale 
spørgsmål og dilemmaer, kan du tilmelde VG’s 
MUN-hold, og deltage i denne 5-dages 
konference med deltagelse af unge fra både 
ind- og udland. 
 
Læs mere på: 
https://www.bigmun.dk 
 
Bemærk, at dette tilbud kun er for 2. og 3.g 
elever 

 
Frist: 15. september 

ESU Public Speaking Competition 
 
Vil du gerne dyrke dine evner til at 
kommunikere på engelsk, lære om hvordan 
man holder en stærk tale og skaber fokus og 
opmærksomhed på et vigtigt emne, kan du 
tilmelde dig denne konkurrence, som afholdes 
hvert år af The English Speaking Union. 
Vinderen går videre til den internationale 
konkurrence i London. 

Semifinaler i 
februar* 
 
Finaler i marts* 

Kontakt Charlotte Bloch 
på cb@edu.virum-
gym.dk eller Bolette 
Lentz på bv@edu.virum-
gym.dk 
 
Frist: 1. november 

iLCompetition 2019 
 
Skandinaviens største sprog- og 
kulturkonkurrence for elever, som læser 
moderne sprog (engelsk, fransk, spansk og 
tysk). Eleverne har mulighed for at vinde 
flotte præmier. De tre bedste skoler går 
videre til landsfinalen, der afholdes på 
Falkonergårdens Gymnasium. 

Kvalifikationsrunde i 
uge 6 
 
Regionsfinaler på 
Aurehøj Gymnasium 
7. marts 2019 
 
Landsfinale: tirsdag 
den 19. marts 2019 

Send en motiveret 
ansøgning senest d. 
10/12 til Hilde 
Blinkenberg på 
hb@edu.virum-gym.dk 
 

Juvenes Translatores - 

oversættelseskonkurrence 2018 

 
Europa-Kommissionen afholder hvert år en 

oversættelseskonkurrence for 17-årige 

gymnasieelever. Vinderen fra hvert land 

inviteres til en prisoverrækkelse i Europa-

Kommissionens hovedsæde i Bruxelles i 

foråret 2019. 

Eleverne arbejder med en tekst på et sprog, de 

selv vælger, og oversætter den til et andet 

sprog, som de selv vælger. 
 
Man kan læse mere om konkurrencen her:  

22. november 2018 Kontakt Hilde 
Blinkenberg på 
hb@edu.virum-gym.dk 
senest d. 12. oktober 
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http://ec.europa.eu/translatores 
 

Dansk/fransk udvekslingsprogram 
 
Virum Gymnasium har modtaget støtte fra 
Undervisningsministeriet til at sende 4 
franskelever på et 3-4 ugers individuelt 
ophold på et fransk gymnasium i efteråret 
2018. Elever med lavt fravær og fagligt 
overskud vil blive prioriteret i 
udvælgelsesprocessen. 
 
Rejse- og opholdsudgifter dækkes af puljen fra UVM. 
Bemærk, at dette tilbud er forbeholdt 2. og 3.g 
elever. 

Efteråret 2018 i 
Frankrig 

Send en motiveret 
ansøgning senest d. 
10/9 til Hilde 
Blinkenberg på 
hb@edu.virum-gym.dk 
 
Forventet svar ASAP efter 
deadline 

Spansk skoleudveksling 
 
Har du spansk og går i 1g, kan du deltage i 
skoleudveksling med vores 
venskabsgymnasium Maristes Champagnat i 
Badalona udenfor Barcelona. VG får besøg af 
de spanske elever i maj måned i 1g, og vi 
besøger dem i september i 2g. Det koster 
2500 kr. at deltage, og du skal være indstillet 
på at have en spansk elev boende i 6 dage, 
ligesom du bliver privat indkvarteret i 
Spanien. 

Maj & september 
2019 

Kontakt Didde 
Overgaard på 
do@edu.virum-gym.dk 
 
(nærmere information 
følger) 

Tysk skoleudveksling 
 
Har du tysk og går i 1g, kan du deltage i 
skoleudveksling med vores 
venskabsgymnasium Tostedt lidt udenfor 
Hamborg. Vi besøger de tyske elever i marts 
måned i 2019, og de kommer op til os i 
september i 2g. Det koster ca. 1000 kr. at 
deltage, og du skal være indstillet på at have 
en tysk elev boende i 5-6 dage, ligesom du 
bliver privat indkvarteret i Tyskland. 

Marts og september 
2019 

Kontakt Signe Kjeldberg 
Hansen på 
sh@edu.virum-gym.dk 
 
Frist for tilmelding til januar 
(nærmere information 
følger) 

Fransk ERASMUS+ School Exchange 
Partnership 
”The school of tomorrow” 
 
Har du fransk og går i 1g, kan du deltage i et 
skoleudvekslingsprojekt med vores 
venskabsgymnasium L’Immac i den franske by 
Laval. VG får besøg af de franske elever i 

Februar-marts 2019 Kontakt Bolette Lentz 
på bv@edu.virum-
gym.dk eller Hilde 
Blinkenberg på 
hb@edu.virum-gym.dk 
 
Frist: 1. oktober 

http://ec.europa.eu/translatores
mailto:hb@edu.virum-gym.dk
mailto:hd@edu.virum-gym.dk
mailto:sh@edu.virum-gym.dk
mailto:bv@edu.virum-gym.dk
mailto:bv@edu.virum-gym.dk
mailto:hb@edu.virum-gym.dk


februar 2019, og vi besøger dem ca. en 
måned senere. Det koster ca. 1600 kr. at 
deltage, og eleverne vil blive privat 
indkvarteret. 

(nærmere information 
følger) 

Nordplus Junior  
“Sustainability in Greenland and Denmark” 
 
Allerede til august skal 10 VG-elever med to 
lærere til Grønland, hvor de skal udveksle og 
samarbejde med elever fra gymnasiet GU 
Nuuk i et projekt om bæredygtighed. Til maj 
kommer den grønlandske gymnasieklasse til 
Virum. 

August 2018-maj 
2019 

Ansvarlige:  
Lene Rosenbeck 
Lr@edu.virum-gym.dk 
 
og Anders Hostrup 
Ho@edu.virum-gym.dk 
 
 

 
* Endelig dato er ikke meldt ud 
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