
FAQ   
 
Optagelse 
  

• Skal jeg vælge VG som førsteprioritet for at komme ind?   
• Ja. Vi har historisk kun haft plads til at optage elever, der havde VG som 1. 

prioritet. Vi optog til gengæld alle 1. prioritetsansøgere sidste år, og 
det regner vi også med, at vi kan i år.  

• Hvis vi skulle få for mange ansøgere, så vil elever med 
længst afstand få afslag på optag.  De år, hvor vi har været i den situation, 
har de afviste elever boet langt fra skolen.   

• Vi plejer altid – selv når vi har for mange ansøgere - at kunne optage alle 
elever i Lyngby-Taarbæk og Holte.  

• Læs desuden på vores hjemmeside om optag. Her henvises også til 
Regionen, som står for elevfordelingen.  

  

• Skal jeg tilmelde sig nu, hvis jeg først skal på efterskole?  
• Hvis du har en plads på en efterskole, kan du søge optagelse, når du er 
færdig på den. Er der den mindste usikkerhed om dit efterskoleophold (fx pga. 
Corona), er det klogest at søge ind på VG nu. Går dit efterskoleophold i 
vasken eller fortryder du det, og søger ind efter 1.3., er sandsynligheden for, at 
vi kan tilbyde dig en plads, meget lille.  
 

• Skal jeg søge ind nu, hvis jeg skal til udlandet?   
• Ja. Hvis du skal til udlandet, bør du søge ind nu. Når det drejer sig om et 

udlandsophold, kan du få lov til at udskyde sin skolestart, til du kommer 
hjem igen. Du bliver det, vi kalder ”overligger,” og skal ikke tænke på optag 

og frister, mens du er i udlandet.  

 

Kunstnerisk fag i 1.g 
  

• Er det sådan, at jeg skal vælge et kunstnerisk fag/linje?   
• Ja, du skal ønske et kunstnerisk fag, inden du begynder på gymnasiet. Det 

skal ønskes i forbindelse med ansøgningen og er bindende. Derfor er det 
vigtigt, at du sætter sig ind i indholdet af de forskellige kunstneriske 
fag, inden du udfylder ansøgningen, så du er sikker på at få det rigtige fag.  

• På Virum Gymnasium kan du vælge mellem fem kunstneriske fag: 
Billedkunst, Design & Arkitektur, Dramatik, Mediefag og Musik. Du skal have 
dette kunstneriske fag i 1g og har det på c-niveau. Hvis du gerne ville have 
det på et højere niveau, kan du ønske at hæve det fag, du havde i 1g, til B-
niveau som valgfag i 3.g. Det er desuden en mulighed at få musik på A-
niveau på studieretningerne 13 og 14.   

• Læs mere om de kunstneriske fag på de respektive fagsider.  
 

  



Rejser på VG 
 

• Er der skitur på VG?   
• Idræt B-niveau-holdene har de seneste år været på en skitur som en del af 

undervisningen. I år har der ikke været nogen tur pga. coronasituationen.   
• Al rejseplanlægning med eleverne planlægges år for år og kan variere fra år 

til år. Vi synes som udgangspunkt, at eleverne på VG skal på forskellige ture 
gennem deres gymnasieforløb.  

 

Studieretning/klasser 
  

• Kan jeg have musik som linjefag og drama som kunstnerisk fag?   
• Ja, men ikke begge fag i 1g. Hvis du går på en af de to studieretninger med 

musik på A-niveau (studieretningerne 13: Mu A og Eng A og 14: Mu A og 
Mat A) skal du have musik i 3 år, for at opnå faget på A-niveau. Derfor bliver 
du nødt til at have musik som kunstnerisk fag i 1g. Hvis du gerne vil have 
dramatik eller et af de andre kunstneriske fag på c-niveau, kan du ønske det 
som valgfag, og så vil du få det i 3g.  

 

• Bliver der dannet mere end en klasse til samfundsfagA og matematikA?  
• Ja. Der bliver dannet så mange klasser, som der er elever til. I dette skoleår 

er der begyndt tre klasser med denne studieretning.  
 

Sprog  
• Hvis jeg har haft tysk i folkeskolen, kan jeg så starte på fransk i gymnasiet?   

• Ja. Virum Gymnasium tilbyder både fransk og spansk som begyndersprog. 
Hvis du tager et begyndersprog, skal du være opmærksom på, at du skal 
have det på A-niveau og altså i alle 3 år. Vælger du et fortsættersprog er det 
kun obligatorisk at have det på B-niveau, dvs. i 1. og 2.g.    

    

• Kan jeg få begyndersprog på B-niveau? 

• Nej. Begyndersprog – spansk og fransk - skal altid være på A - niveau og 3-
årigt. Fortsættersprog – fransk, spansk og tysk – er kun obligatorisk på b-
niveau i to år, men kan alle hæves til A-niveau, hvis du ønsker det.  

  

• Kan jeg få spansk fortsættersprog?   
• Ja, som noget helt særligt udbyder vi spansk fortsættersprog på b-niveau 

med mulighed for at løfte det til A-niveau. Forudsætningen er, at du har haft 
det som valgfag i folkeskolen, har særlige kompetencer fx fra 
længerevarende ophold i spansktalende land eller at der tales spansk i 
hjemmet. Kontakt Virum Gymnasium for at høre mere om mulighederne.  

   
  
 


