
Velkommen





Tryghed og årgangsidentitet

Udsynet vokser

• VG-hold baseret på sprogvalg + makker

• NG-hold – to VG-hold som blandes

• Kunstneriske fag: medie, musik, billedkunst, drama, design- og 
arkitektur



Studieretninger





Samtykkeerklæring

Registrering af informationer af følsom karakter som led i 
gymnasievejledning

Orientering af dine forældre efter 
du er fyldt 18 år.

Må skolen orientere værger om 
elevforhold efter eleven er fyldt 
18 år?



Koder

HUSK

Nem-id

UNI-login



Datoer til kalenderen

• Efter 8.8. – gå på www.gymbetaling.dk

• 10. august: første skoledag

• Mandag den 26. september – forældremøde om 

studieretningsvalget 

• Mandag den 3. oktober – deadline for valg af studieretning

• Fredag den 14. oktober i uge 41 – AP-eksamen (færdig kl. 13)

• Tirsdag den 25. eller onsdag den 26. oktober – NV-eksamen

• Uge 45 – introture

• Forældremøde, karakterer og forældrekonsultationer efter jul

• www.virum-gym.dk link til Lectio, gymbetaling, ferieplan m.m.m.

http://www.virum-gym.dk/




Sammen om festen –
ikke om alkohol

Virum Gymnasium har fokus på et sundt og 
inkluderende fællesskab i samarbejde med 

Region Hovedstaden, LTK, Kræftens 
Bekæmpelse og Alkohol & Samfund



Forældre må gerne blande sig

Forældre har betydning for deres 
børns alkoholforbrug, og 
størstedelen af de unge har ikke 
noget imod at deres forældre 
blander sig. 

Få gode råd til samtaler med din 
teenager på følgende sider: 

• teenageforældre.dk 

• alkoholdning.dk

• gymnasierfuldafliv.dk → forældre 

• alkohologsamfund.dk → nyheder 
→ Gode råd til forældre: Sådan 
håndterer du din teenagers 
alkoholdebut

Kun 13 % af hjemmeboende 
unge, der har snakket med 
deres forældre om deres 
forhold til alkohol, synes 

dårligt om, at deres forældre 
blander sig i deres 

alkoholvaner
*Kilde: Kræftens Bekæmpelse



Fakta om alkohols 
påvirkning på unge

• Et stort alkoholforbrug kan nedsætte evnen til at 
lære nye ting, og risikoen for ulykker, vold og 
uønsket sex stiger med promillen. 

• Hjernen er ikke færdigudviklet før man er i starten 
af 20’erne. Det kan derfor være særligt skadeligt at 
drikke alkohol, når hjernen stadig er under 
udvikling. 

• Unges hjerner er dårligere rustet til at foretage 
selvkontrol og risikovurdering. Derfor kommer unge 
lettere galt af sted, når de har indtaget alkohol. 
Samtidig kan det være et problem at lære nye ting, 
da indlæringscentret bliver påvirket, hvis man har 
et højt alkoholforbrug. 

• Alkoholvaner grundlægges i ungdommen.

• Alkohol er forbundet med mere end 60 forskellige 
sygdomme, herunder kræft og hjertekarsygdomme.

• Alkohol er vanedannende, og udvikling af 
afhængighed sker særlig hurtigt hos unge. *kilder: Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse 

Hver fjerde teenager 
kommer til skade som følge 

af alkohol.

Hver måned dør ét ungt 
menneske i Danmark som 
følge af indtag af alkohol.





SÅDAN ER DETDET TROR VI







• Vær tydelige

• Vær gode rollemodeller

• Vis interesse




