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 VISION
 
 
Det er Virum Gymnasiums vision at være en 

seriøs uddanne
lsesinstitution 

med afsæt i det 

lokale miljø, hvor det fa
glige, det kreat

ive og  

det sociale ska
ber et trygt og 

inspirerende 

læringsmiljø og en god a
rbejdsplads. VG står  

for faglig fordybelse og faglig 
og didaktisk 

udvikling. VG er et gymnasium med høje 

standarder og m
ange stolte trad

itioner, men  

også et moderne og dynamisk gymnasium  

med mod til nytænkning.

Det er skolens m
ål at uddanne 

selvstændigt 

tænkende student
er med både bred o

g dyb 

faglig indsigt o
g målrettede studie

mæssige 

kompetencer. Eleve
rne skal løftes 

fagligt og  

have lyst og ev
ne til fortsat at

 lære. De skal 

kunne indgå i n
etværk og være godt rustede

  

til at deltage ak
tivt i videreudv

iklingen af det 

demokratiske samfund i et global
t og bæredyg

tigt perspektiv.
 Vi ønsker sålede

s at understøtte
 

og anerkende b
red almendannelse sam

t krea

tivitet og skarp
hed på forskelli

ge fagområder. 

 
Vi har en vision

 om til stadighed a
t være 

blandt landets 
stærkeste gymnasier inden fo

r 

såvel naturvide
nskab, samfundsvidenskab

 og  

humaniora som de kunstnerisk
e fag. Endvider

e 

har det høj pri
oritet at skabe

 de bedst mulige 

rammer for de eleve
r, der dyrker eliteidræt.





Som elev på Virum Gymnasium ønsker vi, at du  
og alle andre elever får en gymnasietid, som er 
gennemsyret af Viden og Glæde. Alle skal få  
mest muligt ud af uddannelsen fagligt, personligt  
og socialt. Derfor ønsker vi med et fagligt og  
socialt fællesskab, at den enkelte bliver vejledt, 
udfordret og skubbet blidt, så du oplever læring  
på mange måder. 

REKTORS  
INTRO

6 |  VIRUM GYMNASIUM | STUDIERETNINGER



tage ansvar og forholde dig til 
omverdenen som en demokratisk 
og dannet medborger lokalt og 
globalt. Bl.a. ift. de 17 verdens 
mål. Et delelement er, at du vil 
modtage undervisning i digital 
dannelse, så du kan anvende 
computeren effektivt og forholde 
dig korrekt, etisk og kritisk til 
det, du møder, ligesom interna
tionalisering spiller en vigtig rolle. 
 
Du vil møde undervisning i og 
uden for klasselokalet  også 
uden for VG: ved foredrag, 
individ og gruppevejledning  
som stiller krav til dig om 
fordybelse, vedholdenhed og 
engagement. For at alle kan 
opleve at blive udfordret, har VG 
et udbygget talent og interesse
tilbud samt et væld af støttemu
ligheder, ligesom der er et tæt 
samarbejde med andre uddannel
ser og virksomheder i Danmark 
og udlandet. 

For at du kan dygtiggøre dig på 
mange områder, er det en præmis, 
at du er nysgerrig og har lyst til 
at lære og dermed kan komme i 
dybden med de forskellige fag på 
forskellige niveauer.  
 
Det er kun muligt, når hver af 
vores ca. 1070 elever oplever at 
høre til og være respekteret. 
Derfor betyder et godt og trygt 
studiemiljø meget i hverdagen.  
Et læringsmiljø, hvor der er 
mulighed for at prøve forskellige 
teorier af, hvor det er legalt at 
sige ”det kan jeg ikke … endnu”, 
og hvor man ved at øve sig, være 
vedholdende og gå innovativt til 
værks bliver bedre og lærer mere.  
 
Vi ønsker, at alle elever i løbet  
af gymnasietiden udvikler sig til 
kritisk at kunne reflektere over 
samfundets og videnskabernes 
muligheder og begrænsninger.  
Det betyder også, at du vil skulle 

 
I dette hæfte kan du danne dig et 
indtryk af, hvad vi kan tilbyde dig 
af fag og studieretninger, og hvad 
du skal tage stilling til. Hvis du er 
i tvivl, så kontakt os, kom på 
besøg, kom til Åbent Hus i januar 
og kig videre i vores øvrige 
informationsskrifter, der ligger  
på www.virumgymnasium.dk 
 
Rigtig god læselyst. 

Mette Kynemund
Rektor



SKOLESTART 
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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.

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 grund
skolen, enten fransk eller spansk. 
Begyndersprog er på Aniveau  
og dermed et 3årigt fag.

Du skal også vælge dit kunstne
riske 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.
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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 intro
duktionsforløb, så du kan blive 
gymnasieelev og VG’er. Du bliver 

præsenteret for forskel lige 
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 obliga
toriske fag. Udover det vil du 
modtage undervisning i Almen 
Sprogfor ståelse, som vil give  
dig kompetencer til at belyse 

sammenhænge mellem kultur  
og sprog, samt give dig indsigt  
i latin. Tilsvarende vil du få 
Naturvidenskabeligt Grundforløb, 
som giver dig både praktisk  
og teoretisk viden om de natur
videnskabelige fag. Begge dele  
får du brug for i dit videre  
forløb i gymnasiet og forløbene 
afsluttes med en intern eksamen. 

10 |  VIRUM GYMNASIUM | STUDIERETNINGER



For at hjælpe dig til at vælge  
den rigtige studieretning og de 
rigtige fag bliver du vejledt i  
løbet af grundforløbet. Til at 
understøtte vej ledningen vil  
du blive screenet i matematik, 
læsning og i din grammatikfor
ståelse, 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 dybde

læring 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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TYSK FORTSÆTTERSPROG  

– Wissen und Freude

Tysk fortsættersprog bygge
r oven på folke

skolens undervi
s

ning i tysk. I gy
mnasiet skal din 

evne til at kom
munikere 

sikkert og nuan
ceret på tysk –

 både mundtligt og skri
ftligt 

– styrkes, således at
 du når et færdighedsniveau

, der kan 

bruges til noge
t ”i det virkelig

e liv” efter gymnasiet. 

Sprogfærdighed er såle
des udgangspu

nkt for undervi
s

ningen, men viden om de tysksproged
e lande, om deres 

kultur, historie 
og samfundsmæssige forhold in

dgår også 

som en vigtig del a
f faget. 

I 1.g har du mulighed for båd
e at træne dit sprog og

 

forøge din vide
n om Tyskland ved a

t deltage i vore
s 

udveksling med et gymnasium i Tyskland.

Dit
sprog-
valg
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FRANSK BEGYNDER / FORTSÆTTER 

- Savoir et Joie

Har du fransk so
m begyndersprog, lærer du at forstå

 

sproget fra bun
den og formulere dig gradv

ist mere 

nuanceret. Er fr
ansk fortsættersprog, vider

eud vikler  

du din evne til
 at kommunikere og træner dine 

sproglige færdigheder igenn
em arbejdet med bl.a. 

artikler, skønlitt
eratur, internet,

 film og sange. Du  

får indsigt i ku
ltur, historie og

 samfundsforhold i 

Frankrig og and
re fransktalende

 lande, og i 1g 
har  

du mulighed for at d
eltage i udveks

ling med et 

fransk gymnasium.

SPANSK BEGYNDERSPROG 

- Conocimiento y alegría

I begyndersprog lærer du spansk fra basis. 
Kom

munikation er omdrejningspunktet. Du får træning  

i at forstå sproget og i at fo
rmulere dig på skrift  

og i tale, og du får kendskab til kultur, histo
rie og 

spansksprogede områder. 

Hvis du deltager i vores udvekslings
program, kommer 

du til at lære unge spaniere godt at kende og får 

måske venskaber for livet.
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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

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 fællesskab,  
man får ved at spille og synge sammen.  

Dit 
kunstneriske 
fag
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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 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.

”Billedkunst er ikke bare at 
lære at tegne, det er så 
meget mere. Du lærer om 
Body-art, brugen af forskel-
lige 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 
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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 for
dybelse i praktiske metoder,  
hvor du selv gør erfaringer med 

designprocessen. Hvad enten  
vi beskæftiger os med produkt
design, kommunikationsdesign 
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.

”I design og arkitektur er der 
rig mulighed for at udfolde 
sig kreativt. Det er ikke kun 
teoretisk undervisning, men 
man får også lov til selv at 
arbejde og afprøve sine  
ideer i praksis”

Clara Petersen Ibh
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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 hvor 
dan det præsenteres. Film, tv  
og internet forfører, iscenesætter 

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 hænder, og du er  
selv medvirk ende 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

17| 



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 forestil
linger – og har det sjovt! I den 
afsluttende forestilling, som vises 
for et publikum, skal du kombinere 
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.
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”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 BrostrømRøhman   
og Josefine Dreier Hilfling Petersen

”Dramaundervisningen er 
mega fed! Man lærer teori 
samtidig med, at vi spiller.” 

Ida Kruse Søndergaard 
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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  
Bniveau, eller B til  
Aniveau.

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 
 
SPROG
 8 Engelsk A Spansk begynder A Fransk eller tysk fortsætter B
 9 Engelsk A Fransk fortsætter A Latin C
 10 Engelsk A Spansk begynder A Latin C
 11 Engelsk A Tysk fortsætter A Latin C

MUSIK
 12 Musik A Engelsk A 
 13 Musik A Matematik A 
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22

Naturvidenskab | Studieretning 1 

Matematik A
Fysik B
Kemi B

De naturfaglige fag i denne studieretning giver mulig
hed for at kombinere teoretisk og praktisk viden 
gennem både regneopgaver i eksempelvis matematik  
og forsøg i fysik, hvor forskellige fysiske love eftervises. 
Fagene giver samtidig indsigt i, hvordan verden er 
opbygget  fra elementarpartikler til stjerners kerne
processer. 

Jeg har personligt ikke lagt detaljerede fremtidsplaner 
angående uddannelse efter gymnasiet, men denne 
studieretning åbner døren til et utal af videregående 
uddannelser. De naturvidenskabelige fag arbejder  
rigtigt godt sammen, hvilket gør, at der er rig mulighed 
for at finde en interessant fagkombination til SRP. 

En af de primære grunde til, at jeg valgte netop denne 
studieretning var, at jeg kunne kombinere matematik A 
og engelsk A uden nødvendigvis at skulle have fem 
Afag. Jeg tror, at kombinationen giver fantastiske 
muligheder i en gradvist mere og mere internationa
liseret verden. 

Erik Hjortshøj Munkholm

Jeg har personligt ikke lagt 
detaljerede fremtidsplaner 
angående uddannelse efter 
gymnasiet, men denne 
studie retning åbner døren  
til et utal af videregående 
uddannelser.
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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 Aniveau, da alle studieretninger skal indeholde 4 Afag.

Hvis man vælger at løfte et sprog, skal man bruge et af de  
andre valgfag til enten informatik C, 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 Aniveau, eller til  
at tage helt nye fag på C eller Bniveau.

Se listen over valgfag side 21. 

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

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*
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

I studieretningen får du mulighed for at lære alt om 
universet og vores planet. I fysik bliver du undervist  
i alle de fysiske fænomener, du måske har undret dig 
over gennem årene, men aldrig helt har forstået. Det 
kan være alt fra, hvorfor vi ser farver, hvordan tyngde
kraften påvirker vores hverdag, eller hvordan en 
atombombe fungerer. 

Vi kommer desuden ud på udflugter og studieture,  
hvor vi bruger vores opnåede viden. Vi har bl.a. været  
i Costa Brava og målt solhøjden og i Tivoli for at lære 
om fysikken bag en rutsjebane. I fysik A laver du bereg
ninger og bruger formler, og derfor hænger det rigtig 
godt sammen med, at man også har matematik på A. 

Studieretningen åbner for en masse spændende 
videregående uddannelser, og du har derfor gode 
muligheder, når du forlader gymnasiet. 

Clara Sachmann

I fysik bliver du undervist i 
alle de fysiske fænomener, 
du måske har undret dig 
over gennem årene, men 
aldrig helt har forstået.
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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 Aniveau, eller til at tage helt nye 
fag på C eller Bniveau.

Se listen over valgfag side 21.     
 
* Hvis 2. fremmedsprog er på begynderniveau, skal der bruges  
 et valgfag til at føre sproget til Aniveau. 

Matematik Matematik A
Fysik Fysik A
Kemi Kemi B

Dansk Dansk A
Historie Historie A
Engelsk Engelsk B

2. fremmedsprog Fransk/Spansk/Tysk*
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

Kemi A på VG er for alle dem, der gerne vil lære mere 
om alt det, der sker omkring os på det molekylære 
niveau. Vi ser nemlig på alt fra kemiske reaktioner  
i fødevarer til fremstillingen af de aktive stoffer i 
lægemidler. Vi prøver at forstå os på den verden,  
vi lever i med indblik på, at det er de mindste dele,  
der gør den største forskel.  

I dagligdagen er der en god balance mellem praktisk  
og teoretisk undervisning – hvilket betyder, at vi hele 
tiden understøtter vores teoretiske viden med forsøg. 
Alkoholer, syrebase reaktioner, reaktionshastigheder  
er eksempler på emner, der indgår i pensum på 
Aniveau. 

Udover dette har matematik A og kemi A et godt 
samspil, da vi ofte kobler matematiske beregninger  
eller grafiske udtryk til forskellige kemiske reaktioner. 
Når man vælger denne studieretning, er man godt 
rustet til at studere videre på et af landets mange 
uddannelser, da linjen åbner op for mange muligheder.  

Carl-Johan Buchhorn Beurling

I dagligdagen er der en  
god balance mellem prak-
tisk og teoretisk undervis-
ning – hvilket betyder, at  
vi hele tiden understøtter 
vores teoretiske viden  
med forsøg. 
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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 Aniveau, eller til at tage helt nye 
fag på C eller Bniveau.

Se listen over valgfag side 21. 
  
* Hvis 2. fremmedsprog er på begynderniveau, skal der bruges  
 et valgfag til at føre sproget til Aniveau.

Matematik Matematik A
Kemi Kemi A
Fysik Fysik B

Dansk Dansk A
Historie Historie A
Engelsk Engelsk B

2. fremmedsprog Fransk/Spansk/Tysk*
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

Matematik, Bioteknologi og Fysik er studieretningen for 
dig, der vil have et alsidigt indblik i den naturfaglige 
verden. Matematikken er på papiret hård, men den 
interaktion, den har med de to andre fag, gør, at den 
hurtig bliver let og overskuelig og kommer til at sidde 
på rygraden af en. 

Bioteknologi er et dynamisk fag. Der bliver gjort nye 
relevante opdagelser hele tiden, og det gør, at der 
opstår nye vinkler og tilgange til den lærdom, man 
allerede har om faget. Desuden byder bioteknologi  
også på interessante laboratorieforsøg. I fysik lærer  
man om alt fra universets skabelse til, hvordan man 
udregner luftmodstanden på en skiløber. 

En ting, der er gået op for mig, siden jeg valgte den  
her studieretning, er, hvor mange fremtidsmuligheder, 
der er inden for netop disse fag. Selv kunne jeg godt 
tænke mig at studere fysik.

Lauge Langager Westphal

Bioteknologi er et dynamisk 
fag. Der bliver gjort nye  
relevante opdagelser hele 
tiden, og det gør, at der  
opstår nye vinkler og  
tilgange til den lærdom,  
man allerede har om faget
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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 Aniveau, eller til at 
tage helt nye fag på C eller Bniveau.

Se listen over valgfag side 21.    
 
* Hvis 2. fremmedsprog er på begynderniveau, skal der 
 bruges et valgfag til at føre sproget til Aniveau.

Faget bioteknologi giver Bniveau 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*
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

Siden folkeskolen har jeg interesseret mig for de 
naturvidenskabelige fag, da læren om kroppen og 
naturen er virkelig spændende.

I biologi A kommer man ind på alt fra celleniveauet  
i kroppen til koralrevet ved Australien. Sammen med 
kemi B, som giver en god baggrund for at forstå 
naturens byggesten, har vi lavet mange tværfaglige 
projekter. Fx har vi i studieretningsopgaven i 2g 
arbejdet med nervesystemet.

Der er selvfølgelig teori på linjen, men vi har også  
lavet mange praktiske forsøg fx med at finde antistoffer, 
som kan diagnosticere sygdomme. Desuden har vi 
været på mange ture og ekskursioner, herunder en 
dykkertur i Øresund, feltundersøgelser ved Feddet i  
Faxe og en studietur til Spanien. 

Jeg har derudover valgt idræt på B niveau, hvilket er 
med til at give en endnu større forståelse af kroppens 
opbygning og funktion. Endelig har jeg valgt at hæve 
matematik til A. Det understøtter meget fint mine  
andre fag og er med til at kvalificere mig til min videre 
uddannelse, som bliver indenfor det sundhedsfaglige.

Cecilie Hald Andersen

Der er selvfølgelig teori  
på linjen, men vi har også 
lavet mange praktiske  
forsøg fx med at finde  
antistoffer, som kan 
diagnosticere sygdomme.
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I denne studieretning skal man løfte enten kemi, matema
tik eller et sprog til Aniveau, da alle studieretninger skal 
indeholde 4 Afag.

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

Se listen over valgfag side 21. 
  
* Hvis 2. fremmedsprog er på begynderniveau, skal der 
 bruges et valgfag til at føre sproget til Aniveau.

 

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*
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

31| 



Samfundsvidenskab | Studieretning 6 

Samfundsfag A
Matematik A

Mit udgangspunkt da jeg startede i gymnasiet var,  
at jeg ville have en studieretning, der gav mig en 
forståelse af samfundet. Matematik og samfundsfag 
giver sammen god mulighed for det, da de supplerer 
hinanden rigtig godt og giver et bredt perspektiv  
på verden.

I matematik har vi blandt andet arbejdet med mate
matisk modellering og økonomiske sammenhænge,  
der gør, at vi i samfundsfag har en dybere forståelse  
af, hvordan teorien, vi lærer om, fungerer i virkelig
heden.

Derudover skrev vi i 2g studieretningsopgave, der 
handlede om meningsmålinger, hvor vi fandt ud af  
hvor vigtig forståelsen for matematik er, når man 
beskæftiger sig med statistik og data i den offentlige 
debat.

I 3g har jeg valgt at hæve engelsk til Aniveau, og 
sammen med fagene fra min studieretning føler  
jeg mig godt klædt på til at beskæftige mig med  
verdenssamfundet i fremtiden.

Mathias Johannes Bønsøe Mailand

Vi fandt ud af, hvor vigtig 
forståelsen for matematik 
er, når man beskæftiger  
sig med statistik og data  
i den offentlige debat.
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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 Aniveau, eller til at 
tage helt nye fag på C eller Bniveau.

Se listen over valgfag side 21.    
 
* Hvis 2. fremmedsprog er på begynderniveau, skal der  
 bruges et valgfag til at føre sproget til Aniveau.

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*
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

Det er vigtigt for mig, at mine studieretningsfag 
afspejler ting fra min egen hverdag, og jeg var derfor 
ikke i tvivl om, at studieretningen med engelsk og 
samfundsfag på Aniveau var den rette for mig.  
Fagene forbereder mig til relevante samfundsfaglige 
problemstillinger i det virkelige liv og indeholder  
spændende teorier, analysetyper og emner, der  
giver en bred indføring i en globaliseret verden.

Samspillet mellem fagene fungerer godt. Fx arbejdede  
vi i vores studieretningsopgave i 2.g med at undersøge 
social arv blandt afroamerikanere i USA. Vi har også 
undersøgt de kulturelle og politiske forhold i Storbritan
nien i forbindelse med Brexit.

Jeg har desuden valgt at tage psykologi på Bniveau i 
3.g og har tænkt mig at koble det med enten engelsk 
eller samfundsfag i min store opgave i 3.g, pga. fagenes 
mange og spændende muligheder.

Mathilde Kreiner

Fagene forbereder mig til 
relevante samfundsfaglige 
problemstillinger i det virke-
lige liv og indeholder spæn-
dende teorier, analyse- 
typer og emner, der giver 
en bred indføring i en  
globaliseret verden.
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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 Aniveau, eller til at 
tage helt nye fag på C eller Bniveau.

Se listen over valgfag side 21.   

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

Dine valgmuligheder

Samfundsfag Samfundsfag A
Engelsk Engelsk A

Dansk Dansk A
Historie Historie A

Matematik Matematik B
2. fremmedsprog Fransk/Spansk/Tysk*
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 8 

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 Aniveau og tysk 
eller fransk på Bniveau. 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.
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1g 2g 3g

Denne studieretning har matematik på Cniveau

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

Se listen over valgfag side 21.

Dine valgmuligheder

Studieretningsfag Obligatoriske fag Naturvidenskabelige fag Valgfag
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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 B
Valgfag Valgfag B
Valgfag Valgfag



Sprog | Studieretning 9 

Engelsk A 
Fransk fortsætter A 
Latin C

I denne studieretning arbejder vi med de litterære og 
grammatiske aspekter i sprog. Samtidig giver fagene 
også indsigt i kultur, historie og samfundsforhold i 
Frankrig, USA og andre fransk og engelsktalende lande. 

Studieretningen giver mulighed for sproglig og kulturel 
fordybelse, hvilket er meget brugbart i mødet med 
andre kulturer. Selv har jeg deltaget i et 3ugers 
udvekslingsprogram til La Réole i Frankrig, hvilket  
har været meget udbytterigt. I La Réole forbedrede  
jeg mine franskkundskaber, min forståelse for om
verdenen og oplevede at være en del af en anden 
kultur.

Jeg overvejer også i fremtiden at studere i udlandet,  
da jeg tænker, at det kunne være spændende og 
udfordrende, og så giver studieretningen et godt 
grundlag for netop at gøre dette.

Agnes Nørgaard Matsushita

Studieretningen giver mulig-
hed for sproglig og kulturel 
fordybelse, hvilket er meget 
brugbart i mødet med  
andre kulturer.
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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 21.

1g 2g 3g

Studieretningsfag Obligatoriske fag Naturvidenskabelige fag Valgfag
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Engelsk Engelsk A
2. fremmedsprog Fransk fortsætter 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

Naturgeografi Naturgeografi C
Religion Religion C

Oldtidskundskab Oldtidskundskab C
Idræt Idræt C

Valgfag Valgfag B
Valgfag Valgfag B
Valgfag Valgfag 



Sprog | Studieretning 10

Engelsk A
Spansk begynder A
Latin C

Jeg har valgt engelsk A, spansk A og latin C, fordi jeg 
synes sprog er spændende, og fordi jeg interesserer 
mig for kulturen i andre lande. Linjen giver en god 
forståelse af væsentlige begivenheder i verden.  
I fagene arbejder vi både med den grammatiske side  
af sprogene og med den samfundsfaglige side. 

I spansk og engelsk har vi emner, som giver viden om 
aktuelle konflikter, samfundet og historien om landene.  
I latin arbejder vi med historiske tekster. Fagene 
arbejder sammen i flere forløb, f.eks. har vi undersøgt, 
hvordan latin har været med til at forme sprogene i 
Europa.

Spansk og engelsk er nogle af de mest talte sprog i 
verden, så denne studieretning åbner døre til store  
dele af verden, hvilket både giver bedre global forstå
else samt gode muligheder i fremtidige uddannelser  
og jobs. 

Sofie Thrane

Linjen giver en god forstå-
else af væsentlige begiven-
heder i verden. I fagene  
arbejder vi både med  
den grammatiske side af  
sprogene og med den  
samfundsfaglige side
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Valgfaget i 2g skal være på Bniveau. Valgfagene i 3g  
kan bruges enten til at løfte et af de fag, man har haft  
i forvejen, til B eller Aniveau, eller til at tage helt  
nye fag på C eller Bniveau. 

Se listen over valgfag side 21.

Dine valgmuligheder

1g 2g 3g

Studieretningsfag Obligatoriske fag Naturvidenskabelige fag Valgfag
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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

Naturgeografi Naturgeografi C
Religion Religion C

Oldtidskundskab Oldtidskundskab C
Idræt Idræt C

Valgfag Valgfag B
Valgfag Valgfag B
Valgfag Valgfag



Sprog | Studieretning 11

Engelsk A 
Tysk fortsætter A
Latin C

Jeg har valgt denne studieretning, da jeg elsker at 
beskæftige mig med kultur og sprog. Jeg har mulighed 
for at fordybe mig i masser af litteratur skrevet på  
tysk og engelsk, hvilket er med til at styrke mine 
mundtlige og skriftlige evner i fagene. Derudover 
arbejder vi på et udfordrende niveau i grammatik  
– og det er sjovt.

Vi arbejder både med historiske og med aktuelle 
samfundsmæssige problemer og begivenheder. Vi  
har fx fordybet os i emner som 2. verdenskrig, det 
multi kulturelle Tyskland og skrevet studieretnings 
opgave i 2g om racisme i USA.

At kunne snakke og skrive på engelsk og tysk vil  
være meget brugbart senere hen. Det lukker op  
for mange muligheder i fremtiden og gør det nemt  
at kommunikere med andre mennesker. Fagene  
er også med til at skabe en bredere forståelse af  
andre kulturer og lande, og det vil jeg gerne arbejde 
videre med efter gymnasiet.

Theresa Rebecca Rinne-Ridley

Jeg har mulighed for at  
fordybe mig i masser af 
litteratur skrevet på tysk  
og engelsk, hvilket er med 
til at styrke mine mundtlige 
og skriftlige evner i fagene.
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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 21.

Dine valgmuligheder

1g 2g 3g
Engelsk Engelsk A

2. fremmedsprog Tysk fortsætter 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
Naturgeografi Naturgeografi C

Religion Religion C
Oldtidskundskab Oldtidskundskab C

Idræt Idræt C
Valgfag Valgfag B
Valgfag Valgfag B 
Valgfag Valgfag 

Studieretningsfag Obligatoriske fag Naturvidenskabelige fag Valgfag
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Kunst | Studieretning 12

Musik A
Engelsk A 

Valget om at tage musik A og engelsk A faldt mig 
meget naturligt, men det var slet ikke den retning,  
jeg regnede med at tage, da jeg først startede på 
gymnasiet.

Engelskfaget har altid interesseret mig meget, og 
generelt holder jeg meget af sprog, så det var oplagt  
for mig at vælge det. Jeg faldt for musikfaget, da jeg 
havde det som valgfag i 1.g. Jeg synes, det var spæn
dende at kunne kombinere det at være faglig i skolen 
samtidigt med, at man får lov til at udtrykke sig 
kreativt, hvilket jeg får lov i denne studieretning.

Derudover er der mange fag, der arbejder godt  
sammen med musik og engelsk, da de kan bruges  
i mange forskellige sammenhænge.

Både musik og engelsk er fag, som jeg vil kunne 
udnytte senere i livet, måske ikke som forfatter eller 
musiker, men da begge fag er en stor del af min 
hverdag også uden for skolen, er jeg sikker på, at  
jeg vil kunne få brugt min viden.

Naja Stilling Fiege

Jeg synes, det var spæn-
dende at kunne kombinere 
det at være faglig i skolen 
samtidigt med, at man får 
lov til at udtrykke sig krea-
tivt, hvilket jeg får lov til i 
denne studieretning.
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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 Aniveau, eller til at tage 
helt nye fag på C eller Bniveau.

Se listen over valgfag side 21.   

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

1g 2g 3g

Studieretningsfag Obligatoriske fag Naturvidenskabelige fag Valgfag
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Musik Musik A
Engelsk Engelsk A

Dansk Dansk A
Historie Historie A

2. fremmedsprog Fransk/Spansk/Tysk*
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



Kunst | Studieretning 13

Musik A
Matematik A

Som udgangspunkt valgte jeg matematik og musik  
på baggrund af min interesse og glæde for begge fag. 

Matematik byder på faglige udfordringer, som ind 
imellem virkelig vrider din hjerne, men det ændrer  
ikke på, at jeg stadig er meget glad for at have dette 
fag på A niveau. Det er super brugbart og giver  
mange muligheder for fremtiden. 

Ligesom resten af min klasse elsker jeg musik, hvilket 
er det som binder os sammen og skaber nogle helt 
unikke venskaber. Alle på denne linje deler passionen 
for musik, som især kommer frem, når vi spiller 
sammen i samspilsgrupper, hvilket klart er noget  
af det bedste. Teorien giver dog også rigtig god  
mening, da den hænger fint sammen med det praktiske 
– man kan sige, at det er to sider af samme sag.

Musik giver en masse gode oplevelser i form af 
udflugter og koncertturnéer, som tit også gør, at  
musikklasserne bliver blandet på tværs af årgangene. 
Det giver mulighed for at lære nogle nye, skønne 
mennesker at kende og har gjort mine gymnasieår  
til noget helt særligt.

Maria Helene Teuber

Alle på denne linje deler 
passionen for musik, som 
især kommer frem, når vi 
spiller sammen i samspils-
grupper, hvilket klart er  
noget af det bedste.
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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 Aniveau, eller til at tage 
helt nye fag på C eller Bniveau.

Se listen over valgfag side 21.

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

  

Musik Musik A
Matematik Matematik A

Dansk Dansk A
Historie Historie A
Engelsk Engelsk B

2. fremmedsprog Fransk/Spansk/Tysk*
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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Vejledningscentret ligger på 1. sal i 
hovedbygningen. Her kan du møde 
din gymnasievejleder, læse og 
skrivevejleder, matematikvejleder, 
Team Danmarkkoordinator og 
skolens psykolog. Her finder du 
også ca. en gang om måneden 
vejlederen fra Studievalg Danmark, 
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 gym
nasievejleder, som følger dig 
gennem alle 3 år og støtter dig  
i, at du gennemfører din uddan
nelse på den bedst mulige måde. 
Vejledningen består både af en 
kollektiv del og en individuel del. 
Sammen med din klasse bliver du 
vejledt i bl.a. gode studiestrategier 
og notatteknik, 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 skole
året vil der også være mulighed 
for at tale om stresshåndtering  
i mindre grupper sammen med  
en vejleder. I samarbejde med 
skolens psykolog kan vi desuden 
tilbyde dig at deltage i en 
sorggruppe.

Vejledningscenter 
– vi er til for dig
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med at tage en studentereksa
men. Virum Gymnasium har 
derfor fokus på læsetræning.  
I begyndelsen af 1g undersøges  
elevernes læsehastighed, læse
forståelse og stavning ved en 
screening, som skolens læse
vejledere foretager i alle klasser. 
Herefter tilbydes elever, der har 
behov for det, et ekstra læsetræ
ningskursus i løbet af 1g. Derud
over vil alle elever i starten af 
deres studieretningsforløb i 1g 
blive undervist i hensigtsmæssige 
læse og forståelsesstrategier.
Elever, der viser tegn på ordblind

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

Du er altid velkommen i gym-
nasievejledningen. En af os 
sidder i centret hver dag mellem 
10.00-13.30. 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.
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hed eller allerede ved, at de er 
ordblinde, vil blive tilbudt en 
personlig samtale med en 
læse og skrivevejleder med 
henblik på evt. særlig støtte.

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  
Du kan kontakte vores Team 
Danmarkvejledere Thomas 
Madsen eller Morten Rasmussen 
pr. mail. De kan svare på spørgs
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På skolens hjemmeside  
www.virum-gym.dk under 
punktet ”Gymnasievejledning” 
finder du mange gode og 
nyttige informationer.

mål og rådgive om forhold,  
der vedrører det at være  
Team Danmark eller elite
sportselev på VG.

Studievalg Danmark
er navnet på den institution,  
som vejleder dig om videregåen
de uddannelser og dine uddan
nelsesmuligheder. Vejlederen kan 
træffes i Vejledningscentret samt 
i forbindelse med arrangementer 
for hele årgange. Du kan bestille 
tid til en samtale via vores 
hjemmeside.

Matematikvejledningen
Matematik er centralt i daglig
dagen 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 sam 
tale med en matematikvejleder 
med henblik på evt. særlig støtte.  

Endvidere er matematikvejlederne 
tilknyttet lektieværkstedet, så du, 

efter grundforløbet er afsluttet, 
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 
repeti tionsforløb til Bniveau 
elever, der er i fare for ikke at 
bestå den skriftlige studenter
eksamen.
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VEJLEDERE

Trine Juul
TJ

Gymnasievejleder 
Læse-/skrivevejleder 
Dansk, Engelsk

tj@edu.virumgym.dk

Morten Rasmussen
MR

Gymnasievejleder
TD-vejleder
Idræt, Matematik

mr@edu.virumgym.dk

Anders Hostrup
Ho

Gymnasievejleder
Biologi, Historie

ho@edu.virumgym.dk

Thomas Seifert
TS

Gymnasievejleder

ts@edu.virumgym.dk

Søren Kauffeldt Larsen
SL

Gymnasievejleder
Samfundsfag, Historie, 
Erhvervsøkonomi, Innovation

sl@edu.virumgym.dk

Inger Belling
IB

Gymnasievejleder
Musik, Psykologi

ib@edu.virumgym.dk
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Marie Djurtoft
MaD

Studievalg Danmark

madj@studievalg.dk

Katrine Gravesen
KaG

Psykolog

kag@edu.virumgym.dk

Signe Kvist Mengel
SK

Matematikvejleder
Fysik, Matematik

sk@edu.virumgym.dk

Jens Ola Christoffer 
Malmquist
JM

Matetematikvejleder
Fysik, Matematik, Filosofi

jm@edu.virumgym.dk

Anne Mette Foss Jørgensen
AJ

Læse-/skrivevejleder
Dansk, Psykologi

aj@edu.virumgym.dk

Vibeke Nina Sterup 
Petersen
VP

Gymnasievejleder
Biologi

vp@edu.virumgym.dk

Thomas Madsen
TM

TD-vejleder, 
TD-koordinator
Samfundsfag, Idræt

tm@edu.virumgym.dk
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DEN DAGLIGE
LEDELSE

Birgit Riedel Langvad
BR

Vicerektor 
Tysk, Erhvervsøkonomi

br@edu.virumgym.dk

Mette Kynemund
MK

Rektor
Dansk, Filosofi

mk@edu.virumgym.dk

Thomas Madsen
TM

Uddannelsesleder 
Samfundsfag, Idræt, 
TD-vejleder, TD-koordinator

tm@edu.virumgym.dk

Pia Gars Jensen
PG

Uddannelsesleder
Historie, Idræt

pg@edu.virumgym.dk

Andreas Holmsted Olesen
AO

Vicerektor 
Tysk, Dansk

ao@edu.virumgym.dk

Hanne Christensen
HC

Uddannelsesleder
Musik, Dramatik,  
Skemalægger

hc@edu.virumgym.dk
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Mette Johannesson
MJ

Administration

mj@edu.virumgym.dk

Bitten Rudbeck
BLR

Gymnasiesekretær 
Elevadministration

blr@edu.virumgym.dk

Anne Carlsson
AC

Gymnasiesekretær
Eksamen

ac@edu.virumgym.dk
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Anna Dahlquist Zickert
AZ

Uddannelsesbibliotekar

az@edu.virumgym.dk
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Miquel Frydshou
MiF

IT-supporter

mif@edu.virumgym.dk

Anders Løchte Nielsen
AN

Bygnings-, sikkerheds-, teknik- 
og arrangements koordinator
Idræt, Musik

an@edu.virumgym.dk

Niels Frederiksen
NF

IT-vejleder
Kemi, Fysik

nf@edu.virumgym.dk

Dorte Hosbond Johansen
DHJ

Økonomi, Controller

dhj@edu.virumgym.dk

Hilde Eslau Blinkenberg
HB

International  
udviklingskoordinator
Engelsk, Fransk

hb@edu.virumgym.dk

Carsten Andreasen
CA

IT-vejleder
Fysik, Matematik

ca@edu.virumgym.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  
småfornødenheder 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
Email: vg@edu.virumgym.dk
www.virumgym.dk

Kontorets åbningstid
Mandagtorsdag kl. 8.0016.00
Fredag kl. 8.0015.00

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.virumgym.dk

Andreas Holmsted Olesen 
vicerektor – intern stedfortræder 
ao@edu.virumgym.dk

Birgit Riedel Langvad 
vicerektor – ekstern stedfortræder 
br@edu.virumgym.dk

Pia Gars Jensen 
uddannelsesleder 
pg@edu.virumgym.dk

Hanne Christensen
uddannelsesleder  
skemalægger
hc@edu.virumgym.dk

Thomas Madsen
uddannelsesleder 
TeamDanmarkkoordinator
tm@edu.virumgym.dk

Anders Løchte Nielsen
teknikkoordinator
an@edu.virumgym.dk

Anna Zickert
uddannelsesbibliotekar
az@edu.virumgym.dk

Anne Carlsson
gymnasiesekretær, eksamen
ac@edu.virumgym.dk

Bitten Rudbeck
gymnasiesekretær
elevadministration
blr@edu.virumgym.dk

Dorte Hosbond Johanson
økonomi, controller
dhj@edu.virumgym.dk

Mette Johannesson
gymnasiesekretær
administration
mj@edu.virumgym.dk

Hilde Blinkenberg
international udviklingskoordinator
hb@edu.virumgym.dk

Katrine Gravesen
psykolog
KaG@edu.virumgym.dk

Carsten Andreasen
ITvejleder
ca@edu.virumgym.dk

Niels Frederiksen
ITvejleder
nf@edu.virumgym.dk

Miquel Frydshou
ITsupport
mif@edu.virumgym.dk
Telefon: 23 26 25 53

Lars Maagaard
pedel
Telefon: 23 32 52 23

Michael Nørgaard
pedel
Telefon: 30 33 93 62

René Jacobsen
pedel
Telefon: 52 30 18 89

Pia Henriette Warth
lærerkøkken
phw@edu.virumgym.dk
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Virum Gymnasium
Fuglsangvej 66
2830 Virum

Rektor: Mette Kynemund
Telefon: 45 83 21 41
vg@edu.virumgym.dk

www.virumgym.dk




