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Procedure for indstilling af elever til 
Masterclass pa  Virum Gymnasium  
2022-23 

 

Lyngby-Taarbæk Kommune og Virum Gymnasium har indgået et formaliseret partnerskab, 

hvor gymnasiet bl.a. tilbyder Masterclass i forskellige fag i 2022-23.    

Udvalgte øvrige skoler i lokalområdet vil også kunne indstille elever. 

 

 

Målgruppen retter sig mod talenter på 8. og 9. klassetrin, og talent defineres bredt som: 

• De højt begavede elever (klassisk definition med høj IQ som tegn på logisk eller ma-

tematisk intelligens) 

• Elever med talent inden for et eller flere af nedenstående potentialeområder 
• Højt motiverede og præsterende elever  
• Elever som mistrives og eksempelvis er sat i bås som forstyrrende, men som viser 

sig at have særlig begavelse inden for et eller flere felter 
• Elever som underyder, dvs. elever hvor der er tale om uoverensstemmelse mellem 

potentiale og resultater 
 

Talenteleverne kan have potentiale inden for følgende områder: 

• Science og innovation 

• Matematik 

• Sprog 

• Musik og kreativitet 

• Sport 

Jf. LTK-talent def. 

 

 

I 2022-23 udbyder Virum Gymnasium Masterclass inden for følgende fagområder:  

• Matematik  

• Science (fysik, kemi, biologi, bioteknologi, naturgeografi) 

• Dansk 

• Sprog (engelsk, 2. fremmedsprog, fortsætter: tysk og fransk) 
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Indstillingsprocedure 2022-23: 

• Der udpeges en kontaktperson (navn, mail og telefonnummer) fra hver skoleledelse. 

Kontaktpersonen anføres på nedenstående skema med relevante kontaktoplysninger: 

mail, skolens telefonnummer/mobilnummer. 

 

• Skoleledelserne informeres på mail, læringscirkler og skoleledermøde om VG’s tilbud i 

skoleåret 2022-23. Inden skolestart modtager skolerne i LTK og udvalgte øvrige skoler 

i lokalområdet en mail med tilbud om Masterclass for udskolingselever, science-, 

matematik- og sprogambassadører, besøgsdage samt deltagelse i 

Naturvidenskabsfestival, Juniorsprogcamp, Læringscirkler mv.. Materialet ligger også 

på Virum Gymnasiums hjemmeside www.virum-gym.dk. 

 

• Inden skolestart meldes de præcise datoer, undervisere, lokaler og mødedatoer ud. En 

reminder udsendes i september med evt. justeringer. 

 

• I august beder skoleledelserne faglærere i 8.+9. klasse om at tage stilling til indstilling af 

elever, som er inden for målgruppen. Hver skole har som udgangspunkt mulighed for at 

indstille min. 3 elever til hver Masterclass. Der må gerne indstilles flere elever, men 

eleverne skal indstilles i prioriteret rækkefølge (og med fulde navn og klasse). 

Det er vigtigt, at skolerne screener eleverne omhyggeligt ift. fagligt niveau, motivation 

og overskud.  

 
• Normalt indstilles elever til Masterclass i ét fag. I science tilmeldes elever til hele 

sciencepakken. 

 

• Faglærere afklarer med elever og forældre, om eleven ønsker at ansøge om at deltage. 

 

• Faglæreren indstiller til skoleledelsen med angivelse af elevnavn, klasse og type af 

Masterclass. 

 

• Skoleledelsen indstiller elever til Masterclass på nedenstående skema, som sendes til 

vicerektor på Virum Gymnasium, Birgit Riedel Langvad (br@edu.virum-gym.dk) senest 

d. 15. september (men meget gerne før). 

 

• Virum Gymnasium afgør, hvilke elever, der kan deltage og sender besked til 

skoleledelserne med et informationsbrev om de praktiske forhold (mødeplan, mødested 

første gang, lærerbesætning, mm.). Gymnasiet opretter kun Masterclass, hvis der er over 

10 elever tilmeldt den enkelte Masterclass. Derudover udarbejder gymnasiet en 

venteliste, hvis der er for mange indstillede elever.  

http://www.virum-gym.dk/
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• Skoleledelsen sørger for, at informationen går ud til de konkrete elever, forældre og 

faglærere, og det er skoleledelsen, som står for evt. opfølgning med de konkrete elever 

og forældre. 

 

• Der trækkes børneattester på alle undervisere. Vi har ikke brug for cpr.nr. Ved fravær 

mere end én gang får hjemskolen automatisk besked. Vi giver besked til hjemskolen ved 

evt. aflysninger/ændringer samt via SMS-kæde til eleverne. Evt. aflyste 

undervisningsgange lægges normalt til i slutningen af forløbet after aftale. 

 

 

Indstillede elever i prioriteret rækkefølge: 

 
Skole:  

 

 

 

 

Kontaktperson:                                                                            Mail/tel.: 

 

 

 

 

Masterclass: Matematik 

Navn: Klasse: 

1.  

2.  

3.  

Masterclass: Science – fysik, kemi, biologi, biotek, naturgeografi 

Navn: Klasse: 

1.  

2.  

3.  

Masterclass: Dansk  

Navn: Klasse: 

1.  

2.  

3.  
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Masterclass: Engelsk  

Navn: Klasse: 

1.  

2.  

3.  

Masterclass: 2. fremmedsprog, fortsætter – tysk  

Navn: Klasse: 

1.  

2.  

3.  

Masterclass: 2. fremmedsprog, fortsætter –fransk 

Navn: Klasse: 

1.  

2.  

3.  

 


