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 VISION
 

Det er Virum Gymnasiums vision at være en 
seriøs uddannelsesinstitution med afsæt i det 
lokale miljø, hvor det faglige, det kreative og det 
sociale skaber et trygt og inspirerende lærings-
miljø og en god arbejdsplads. VG står for faglig 
fordybelse og faglig og didaktisk udvikling. VG er 
et gymnasium med høje standarder og mange 
stolte traditioner, men også et moderne og 
dynamisk gymnasium med mod til nytænkning.

Det er skolens mål at uddanne selvstændigt 
tænkende studenter med både bred og dyb 
faglig indsigt og målrettede studiemæssige 
kompetencer. Eleverne skal løftes fagligt og  
have lyst og evne til fortsat at lære. De skal 
kunne indgå i netværk og være godt rustede  
til at deltage aktivt i videreudviklingen af det 
demokratiske samfund i et globalt og bæredyg-
tigt perspektiv. Vi ønsker således at understøtte 
og anerkende bred almendannelse samt kreati-
vitet og skarphed på forskellige fagområder. 

Vi har en vision om til stadighed at være blandt 
landets stærkeste gymnasier inden for såvel 
naturvidenskab, samfundsvidenskab og humanio-
ra som de kunstneriske fag. Endvidere har det 
høj prioritet at skabe de bedst mulige rammer 
for de elever, der dyrker eliteidræt.



VELKOMMEN TIL  
VIRUM GYMNASIUM

På VG gør vi alt for at skabe de 
bedste rammer for den gode 
undervisning. Du vil møde dygtige 
og engagerede lærere med fokus på 
høj faglighed og trivsel. Vi vil gerne 
vække din nysgerrighed og give dig 
redskaber til at få det fulde udbytte. 
Det synes vi er vigtigt, at alle elever 
får mulighed for. Du skal kunne 
udvikle dig personligt, fagligt og 
socialt..

Vi forventer af alle vores elever, at 
de er velforberedte til og aktivt 
deltagende i undervisningen, 
afleverer alle skriftlige opgaver 
rettidigt og er med til at gøre VG 

til et attraktivt og dejligt sted at 
være. Du skal med andre ord tage 
ansvar for din uddannelse – og de 
andre elever. Sådan er du med til 
at understøtte det gode 
fællesskab.

VG tilbyder lektiecafé, talent- og 
interesseprogram eller du kan 
vælge at beskæftige dig med fx 
masterclass i engelsk, matematik 
eller samfundsfag, litteratursalon,  
scienceprogram og meget mere, 
samt deltage i studiekredse eller 
workshops, sportscafé, Makers Club 
eller årets musical.

Når du tager en studentereksamen på 
VG, vil du udvikle dig fagligt, personligt 
og socialt. Jeg tør godt sige, at det 
bliver tre uforglemmelige år.

Virum Gymnasium giver dig mulighed 
for at udvikle dig, uanset om du dyrker 
eliteidræt, er Team Danmark-elev eller 
motionist, du kan blive udfordret på 
dine kreative og innovative sider, du  
vil opleve internationale forbindelser 
og besøg udefra, naturvidenskab når 
det er bedst, sværest og sjovest – og i 
alle sammenhænge en høj faglighed. 
Du skal med andre ord opleve, at VG 
skaber Viden og Glæde.

På Virum Gymnasium vil du 
hurtigt stifte bekendtskab med 
nogle af de værdier, som 
gennemsyrer hverdagen på VG. 

Det er vigtigt, at alle føler sig 
respekteret og kan få det bedste 
udbytte. Det betyder, at vi lægger 
vægt på den enkelte elevs læring, 
tilbyder stor fleksibilitet i forhold 
til det brede fagudbud og under-
støtter høj faglighed samt har 
fokus på det sociale miljø.

I skoleåret 2022-2023 har vi 13 
1g-klasser, 13 2g-klasser og 13 3g-
klasser. VG er altså en stor skole, 
som giver mange muligheder i 
forhold til valg af fag, aktiviteter 
og tilbud efter skoletid, men også 
med plads og hensyn til den 
enkeltes udfoldelsesmuligheder.

Velkommen til Virum Gymnasium.

Mette Kynemund
Rektor
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ELEVRÅDET
byder alle 1g´ere velkommen 
til Virum Gymnasium

Elevrådets fællesskab er ikke kun 
fagligt baseret, men også socialt. 
Eksempelvis har vi vores årlige 
attraktive hyttetur, finansieret af 
skolen, som bidrager til at styrke 
vores fællesskab og skabe nye 
venskaber på tværs af klasserne 
og årgangene. 

Sammenfattende har elevrådet en 
stor indflydelse på de skolemæs
sige aktiviteter, og vores stemme 

Vores opgave er at varetage 
elevernes interesser og behandle 
de problemer, forslag samt ideer, 
der opstår i løbet af skoleåret.  
Vi kæmper for din og resten af 
skolens sag. Det vil vi altid gøre, 
sådan så DU kan få det bedste 
VG-liv. Sammenlignet med 
folkeskolens elevråd, har elevrådet 
på Virum Gymnasium en langt 
højere medindflydelse på skole-
relaterede såvel som socialrelate-
rede beslutninger. Dette skyldes 
bl.a., at vores samarbejde med 
ledelsen og lærerne er særdeles 
velfungerende. Elevrådet har også 
sit eget budget, som bruges til 
elevmæssige ideer og forslag. 
Elevrådet har været inde over 
udarbejdelsen af en ny skema-
struktur, sørget for vandmaskiner 
på skolen og arbejdet på etable-
ringen af vores velgørenheds-
arrangement: Danmarks Indsam-
ling. 

Elevrådet samarbejder med 
skolens andre elevudvalg. De har 
bl.a. været med til at etablere 
toiletter til et af skolens 
elevarrangementer. Eftersom 
elevrådet har en betydningsfuld 
indflydelse, er de med til at 
drøfte relevante problemstillinger 
fra andre elevudvalg, som 
herefter håndteres og debateres 
af elevrådet, og derefter dikuteres 
med skoens ledelse.

I starten af skoleåret kommer  
vi ud til alle de nye klasser og 
orienterer om elevrådet, og hvad 
det vil sige at være elevrådsre-
præsentant. I november tager vi 
igen ud i klasserne og får valgt  
en repræsentant fra hver klasse 
igennem en demokratisk afstem-
ning. Som medlem af elevrådet 
får du indsigt i skolens struktur 
og indflydelse på alle beslutnin-
gerne, der tages på elevernes 
vegne. 

har en reel indflydelse på skolens 
beslutninger. Elevrådet er repræ-
senteret både i skolens fælles-
udvalg og i skolens bestyrelse.  
Så, hvis du har engagementet,  
så mød op til et af vores møder 
og stil op til november! Det er 
sjovt, og du bliver en del af et 
større fællesskab! Elevrådet får  
meget at se til i næste skoleår - 
så vi har brug for dig!

Vi glæder os til at møde dig, 
og vi er sikre på, at du får  
en fantastisk tid på VG! 

De bedste hilsner

Christoffer Rübner Hultmann 3f 
Elevrådsformand  

Velkommen til Virum Gymnasi-
um, verdens bedste gymnasium. 
Her på VG har vi et meget 
velfungerende elevråd, som er 
skolens største, mest aktive, 
strukturerede og effektive udvalg. 
Elevrådet på Virum Gymnasium 
er elevernes talerør til ledelsen 
og resten af skolen. 
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ADRESSEÆNDRING
Husk at give skolens kontor 
besked, hvis du skifter adresse 
og/eller kontaktinformationer.

ALKOHOL
Alkoholiske drikke eller rusmidler 
må hverken medbringes eller 
nydes på skolen i skoletiden.  
Se i øvrigt skolens Studie- og 
ordensregler på hjemmesiden.

BEFORDRINGSGODTGØRELSE/ 
UNGDOMSKORT
Ungdomskort giver rabat på 
kollektiv trafik til 1619årige  
elever på ungdomsuddannelser 
og søges via nettet.

Læs mere på ungdomskort.dk

BEHANDLING AF  
PERSONOPLYSNINGER
Virum Gymnasium behandler 
mange personlige oplysninger  
og følger de krav, der er i lov-
givningen til denne behandling.  
Se mere på skolens hjemmeside 
under ”Behandling af personop-
lysninger” for mere information.

BOGDEPOT – STUDIESAL 
Bogdepotet ligger i underetagen 
ved siden af kantine 2. Ved 
skolestart får du udleveret bøger, 
som er skolens ejendom, og som 
skal erstattes, hvis de bliver væk. 
Når du afleverer dine bøger, sker 

det også i bogdepotet. Her kan du 
også få et nyt studiekort, hvis du 
mister det.

Studiesalen er stedet, du kan få 
hjælp til informationssøgning i 
forbindelse med dine skriftlige 
opgaver. Uddannelsesbibliotekar 
Anna Zickert er at finde på skolens 
kontor eller i bogdepotet. Desuden 
finder vejledning i forbindelse  
med de skriftlige opgaver også 
sted i Studiesalen.

Studiesalen fungerer i det daglige 
som elevernes arbejdsrum. Her kan 
eleverne arbejde og finde ro til 
fordybelse. I skriveperioder i 
forbindelse med de store skriftlige 
opgaver omdannes Studiesalen til 
skriveværksted, hvor eleverne kan 
sidde og arbejde koncentreret med 
deres opgaver. I eksamenslæs-
ningsperioden fungerer Studiesalen 
som læsesal.

BRAND OG EVAKUERING
I tilfælde af brandalarm skal alle 
klasser/hold sammen med deres 
lærer hurtigt gå samlet til sports-
pladsen, hvor man tager opstilling 
klasse- og holdvis sammen med 
læreren eller evt. det kommende 
moduls lærer.

Det anbefales at sætte sig ind i 
skolens brandinstruks.

ELEV- 
HÅNDBOGENS 

ABC
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CYKLING
Tag cyklen til skole og få frisk  
luft og motion. Sæt cyklen, 
forsvarligt låst, i cykelstativerne, 
når du ankommer til skolen.  
Kør hensynsfuldt og efter loven. 
Politiet kommer indimellem forbi. 
Cykling på fortove, boldbane og 
andre grønne arealer og i fodgæn-
gerfelterne er ikke tilladt.

DIGITAL DANNELSE OG ADFÆRD
På VG forventer vi, at du bruger 
din sunde fornuft på nettet. Det 
gælder både i forhold til de sociale 
medier og i forhold til din øvrige 
færden på nettet. Spørg fx din 
ven/veninde, før du poster et 
billede af dem på nettet og husk 
på, at din færden på nettet kan 
følges og bliver liggende på  
nettet i fremtiden.

Derudover er der en række 
opmærksomhedspunkter i forhold 
til brugen af informationer på 

nettet. Derfor vil du blive undervist 
i, hvordan du kan anvende data  
på en korrekt måde. Du skal være 
opmærksom på, at misbrug af 
disse informationer eller snyd  
kan få alvorlige konsekvenser. 

Læs mere om dette på skolens 
hjemmeside under Studie- og 
ordensregler.

DUESLAG
Til aflevering af opgaver er på 
væggen uden for lærerværelset.

EKSAMEN
En studentereksamen består af 9 
prøver og et studieretningsprojekt. 
Undervisningsministeriet foretager 
udtræk for den enkelte elev.

På eksamensbeviset optræder for 
hvert fag kun karakterer for det 
højeste niveau, eksaminanden 
har gennemført. I prøvekarakter-
kolonnen anføres kun karakterer 
opnået ved de aflagte prøver. 
Karakterer indgår med forskellig 
vægt i eksamensresultatet. 
Eksamensresultatet beregnes 
som det vægtede gennemsnit af 
de karakterer, der optræder på 
eksamensbeviset. Man har 
bestået sin eksamen, når 
gennemsnittet er mindst 2,0.

EKSAMENSKLAGER
Hvis du mener, at enten forløbet 
af undervisningen eller eksamen 
eller selve bedømmelsen er forkert, 
kan du klage. Får du medhold, får 
du enten tilbudt en ny prøve, eller 
karakteren ændres. Alle klagesager 
begynder med, at du henvender 
dig til rektor. Enten personligt  
eller på mail. Ikke på Lectio.
EKSKURSIONER
Ekskursioner er oftest knyttet til 
den aktuelle undervisning i et af 
dine fag. Det kan være museums-
besøg, teaterture, virksomheds-
besøg eller naturoplevelser. Ved 
ekskursioner er egenbetalingen 
max. 70 kr.

ELEVRÅD
Elevrådet består af én repræsen-
tant fra hver af skolens klasser  
og har 2 formænd. Møderne holdes 
hovedsagelig i spisefrikvarteret.

Møderne er åbne. Elevrådet tager 
aktivt del i skolens udvalg. Der 
afholdes stormøde i foråret, hvor 
elever til de forskellige udvalg 
vælges for det nye skoleår.

ELEVSKABE
For kun 100 kr. om året har du 
mulighed for at leje et elevskab 
til f.eks. bøger eller idrætstøj. 
Elevskabene er placeret på  
gangen ved auditoriet.

Skabene bliver tildelt efter 
”først til mølle-princippet” og 
sælges i løbet af de første uger 
af skoleåret via skolens 
MobilePay. Salgstidspunkt 
udmeldes.

EXCHANGE STUDENTS
I hvert skoleår optager VG udveks-
lingselever fra forskellige lande og 
organisationer. Til disse er knyttet 
forskellige elevmentorer – ofte 
elever, der selv har været på 
udveksling. Ved eventuelle 
spørgsmål kontaktes exchange-
koordinator Ann-Sophie Klemp 
McLeod/MC.

EVALUERING
Dette ord betegner både den 
løbende vurdering af undervisnin-
gen, som elever og lærere i 
fællesskab foretager og den 
daglige evaluering af elevens 
faglige arbejde, som læreren 
foretager og dels den 
bedømmelse af elevens faglige 
standpunkt, som lærerne 
foretager, og som skolen 
udleverer skriftligt nogle gange 
om året. 
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Translokation 
Fredag d. 23. juni

Alle dage inklusive.

FESTER
På Virum Gymnasium holder vi 
flere fester i løbet af året. Den 
største og mest festlige er nok 
skolens gallafest. Alle er klædt 
i galla,  og der bliver danset 
Les lanciers. 

Skolen har i alt 4 fester plus 
den årlige studenterfest for 
3.g-erne.

Festerne er under revidering.

Garderobe ved festerne er altid 
på eget ansvar. Sørg for at 
læse: ”Regler for fester” på 
hjemmesiden - så bliver  
festerne gode for alle.

Billet købes via Gymbetaling.dk.

FOTO
I løbet af et skoleår vil der blive 
lagt mange fotos ud på hjemme-
siden, på Facebook eller fysisk  

på opslagstavlerne. Er der et foto, 
du finder stødende eller af anden 
grund ikke ønsker offentliggjort, 
skal du henvende dig til uddan-
nelsesleder Pia Gars/PG, som  
får fotoet fjernet. 

Ved skolestart skriver du eller 
dine forældre, hvis du er under  
18 år, under på en tilladelse til 
brug af billeder via en samtykke-
erklæring på GymBetaling.

FERIEPLAN 2022-2023
Skolestart
Onsdag d. 10. august: 1g: kl. 9.00 
Torsdag d. 11. august: 2g, 3g og 4g: kl. 8.00 

Efterårsferie
Uge 42: mandag d. 17. oktober - 
fredag d. 21. oktober

Juleferie
Onsdag d. 21. december - 
mandag d. 2. januar 2023 

Vinterferie
Uge 7: mandag d. 13. februar 
til fredag d. 17. februar 2023

St. Bededag 
Fredag d. 5. maj

Kr. Himmelfart 
Torsdag d. 18. maj 
- fredag d. 19. maj 

Pinseferie 
Mandag d. 29. maj

Påskeferie 
Mandag d. 3. april -  
fredag d. 10. april 

Grundlovsdag 
Mandag d. 5. juni
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FRAVÆR OG FRAVÆRSANGIVELSE 
Hvis skolen skønner, at dit fravær 
er for højt, eller hvis du på anden 
måde tilsidesætter pligten om 
aktiv deltagelse i undervisningen, 
vil skolen kunne sanktionere dette. 
Vi tager din uddannelse alvorligt, 
og det skal du også gøre. Derfor 
forventer vi, at du deltager aktivt. 
Se skolens studie- og ordensregler 
på skolens hjemmeside, hvor den 
fulde tekst er angivet. Er man 
fraværende skal, man altid angive 
årsag til fravær. Ved 
længerevaren-de fravær skal man 
altid kontakte skolens kontor. Hvis 
du har været fraværende, dukker 
de afholdte lektioner op på din 
Lectio-forside, og du skal angive 
årsagen. FRITAGELSE FOR IDRÆT

Reglerne for deltagelse/fritagelse 
for idrætsundervisningen er i 
hovedtrækkene som beskrevet 
nedenfor.

Hvis du kun i begrænset omfang 
deltager fysisk aktivt, kan der 
opstå den situation, at lærerne 
ikke kan give dig en karakter. I det 
tilfælde vil der ikke være påført 
dit karakterblad en idrætskarakter. 
Der kræves lægelig dokumentation 
for dette.

Rektor kan helt eller delvis fritage 
en elev for at deltage i den fysiske 
aktivitet i idrætsundervisningen  
i kortere eller længere tid. Ved  

FOTOÅRBOG
Den kan bestilles samtidig med 
bestilling af klassefotos. Her 
listes alle klasser med navn. 

FORSIKRING
Skolen har ingen forsikringer,  
der dækker eleverne eller deres 
ejendele. Skolen er omfattet af  
den statslige selvforsikringsord-
ning, og skolen må ifølge Under-
visningsministeriets regler ikke 
tegne forsikringer, der dækker 
eleverne. 

Hvis en elev fx kommer til skade i 
skolen, bliver udsat for tyveri, skal 
transporteres hjem fra en studietur 
mv., er det derfor familiens egne 
forsikringer, der skal dække. 

Se mere på skolens hjemmeside 
vedr. Forsikringer og Rejseregler.

FORÆLDRE
I september afholdes et møde for 
1g-klasserne og deres forældre 
vedrørende studieretningsvalget. 
Der vil bl.a. ved den lejlighed blive 
orienteret om skolen og 
undervisningen, og der vil blive 
mulighed for at tale med lærerne. 
Forældre involveres ved evt. 
problemer, så længe eleven er 
under 18 år og via en 
samtykkeerklæring også i resten 
af gymnasietiden. VG arrangerer 
indimellem debat-arrangementer 
for forældre.

hel fritagelse skal du til gengæld 
have et ekstra valgfag.

FRIVILLIGHEDSBEVIS
Deltager du i frivilligt arbejde i 
en vis mængde i løbet af din 
skoletid, vil du modtage et 
frivillighedsbevis sammen med 
dit eksamensbevis. VG har i 
dette skoleår deltaget i: Lyserød 
Lørdag i oktober, Danmarksind-
samling i januar og afholdt 
Ukrainestøttemiddag i maj 
måned. 

Henvend jer til 
uddannelsesleder Pia Gars, hvis 
I ønsker at deltage eller har nye 
ideer til frivilligt arbejde.

Hvis du har fravær uden at angive 
årsag, er det en overtrædelse  
af skolens ordensregler, og ved 
vurderingen af fravær vil lektioner 
uden angivelse af fraværsårsag 
blive vurderet som pjæk.



GLEMTE SAGER
Glemte bøger afleveres i bogdepo-
tet. Husk at det er lettere at finde 
ejeren, når der er navn i. 

Glemte værdisager afleveres på 
kontoret og kan fås ved henven-
delse til sekretærerne. Tøj og 
tasker lægges i Glemmekassen.

GODSKRIVNING
I særlige tilfælde kan man godskri-
ves fra undervisningen. Dette kan 
ske, hvis man er på ekskursion 
eller deltager i skoleaktiviteter på 
anden vis. Aktiviteten skal være 
godkendt af skolen.

GYMNASIEVEJLEDNING
Hver klasse har sin faste gymna-
sievejleder. Gymnasievejlederen 
skal støtte dig i, at du gennem-
fører din uddannelse på bedst 
mulig måde. Vejledningen består 
af en kollektiv del, hvor du bliver 
undervist sammen med dit hold, 
bl.a. i studieteknik. Den individu-
elle del foregår som oftest på  
dit initiativ i Vejledningscentret.

I løbet af efteråret vil 1g-eleverne 
blive vejledt i valg af studieret-
ning. I løbet af skoleåret vil der 
desuden være mulighed for at få 
kursus i at håndtere eksamens-
angst, at tale om stresshåndte-
ring, sorg eller andet i mindre 
grupper sammen med en 
vejleder.

INFORMATION
Alle centrale informationer finder du i 
Lectio, som skal konsulteres dagligt 
for eventuelle skemaændringer, 
lektier, aktiviteter mv. I forhallen, i 
kantinen og i Glasgangen finder du 
skolens infoskærme, som jævnligt 
opdateres med vigtige informationer.

IT
Virum Gymnasium tilbyder alle elever 
at downloade Office 365 på op til fem 
private enheder/devices. Office 365 
giver eleverne mulighed for at arbejde 
med Officepakkens programmer som 
Word, Excel, PowerPoint og OneNote.

Vi tilbyder en brugervejledning til 
download af Office 365 og support, 
hvis der opstår problemer under 
installationen. Der ydes også support 
til Webprint, og alle 1g-klasser får et 
par moduler ved skolestart i faglig IT-
brug og -struktur.
Alle elever opretter en særskilt 
skoleprofil på deres bærbare ved 
skolestart, så privat adskilles fra skole.

KANTINE
Kantinen ligger i underetagen  
og er åben hele skoledagen,  
men køkkenet lukker ca. kl. 14:30. 
Fredag dog 13.30.

I kantinen kan du bl.a. købe brød, 
frugt, yoghurt, salater, sandwiches, 
dagens varme ret, kage, te og 
kaffe. Der lægges vægt på sunde 
og økologiske retter. Ryd altid op 
efter dig selv, så der er rart at 
være!

KARAKTERGIVNING
1g får første (og eneste) 
standpunktskarakter i februar. 
2g får standpunktskarakterer i 
november og februar. 
3g får standpunktskarakterer i 
november og februar. 

Sidst i forårssemestret får alle  
årskarakterer (afsluttende stand-
punktskarakterer) samt karakterer 
ved årsprøver og ved eksaminer.
For at du kan bestå eksamen, skal 
gennemsnittet af dine afsluttende 
karakterer være mindst 02.

KLASSERÅD
Alle klasser har et Klasseråd (KR) 
bestående af tre elever: Elevrådsre-
præsentanten og to menige, som 
begge kan fungere som elevråds-
suppleanter. 
Klasserådet samarbejder med team- 
og klasselederen (TKL) og klassens 
gymnasievejle-der (GV).

KONSULTATIONS- OG 
FORÆLDREMØDER
En gang om året i marts afholdes 
1g konsultationsmøder, hvor 
elever og forældre kan træffe 
lærerne og tale med dem om 
elevernes standpunkt, skole-
indsats og om undervisningen. 
Se tidspunkterne på skolens 
kalender. Desuden er der i 
februar et aftenmøde for 1g-
klasserne, hvor lærerne 
orienterer forældrene om 
undervisningen og generelle 
forhold på skolen. Her er den 
enkelte elev ikke til drøftelse.

KØREKORT
Køretimer skal placeres uden for 
undervisningstiden. Der gives  
ikke fri til køreprøver.
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MATEMATIKVEJLEDNINGEN
Matematik er centralt i daglig-
dagen og for mange fag. For at 
kunne tilbyde tidlig hjælp ved 
eventuelle problemer gennemfører 
skolens matematikvejledere en 

screening i august umiddelbart 
efter skolestart. Den enkelte elev 
kan tilbydes ekstra undervisning, 
hvis screeningerne peger på 
specifikke vanskeligheder. Des-
uden tilbyder matematikvejled-
ningen i foråret kursusforløb af 
fx 5 lektioners varighed inden for 
specifikke områder, fx grundlæg-
gende algebra. Disse forløb er 
åbne for alle interesserede elever. 
Derudover vil matematikvejlederne 
være tilknyttet lektieværkstedet, 
så det mindst en gang ugentligt 
vil være muligt at træffe en 
matematikvejleder i lektieværk-
stedet.

MODULTIDER
1. modul:  kl. 08.00-09.30
2. modul: kl. 09.50- 11.20
3. modul: kl. 11.50-13.20
4. modul: kl. 13.30-15.00
5. modul: kl. 15.10 -16.00

Skemastrukturen er således, at 
modulerne er af 90 minutters 
varighed. Det betyder, at skole-
dagen varer fra kl. 8.00-16.00,  
men at selve undervisningen  
oftest slutter kl. 15.00. Kl. 15.10- 
16.00 kan der ligge obligatoriske 
moduler, skriftlighed, øvelser eller 
frivillige tilbud som fx talent-  
og interessetilbud, lektiecafé, 
sportscafé eller VGcc (foredrag) 
med interessante eksterne  
oplægsholdere).

MUSICAL
Hvert år i november måned 
opfører VG en musical. Her har 
du mulighed for at møde andre 
på tværs af klasser og årgange. 
Der skal bruges elever til både 
skuespil, sang, musik, scene, 
kostume, sminke og reklame.

LEKTIECAFÉ
Mandage og onsdage med lærere.
Tirsdage og torsdage i øjenhøjde 
med tidligere elever.

Efter 4. modul har du mulighed  
for at læse lektier og løse opgaver 

sammen med andre elever og 
samtidig få hjælp og vejledning 
fra en faglærer. Der er tale om 
almindelig forberedelse, ikke 
støtteundervisning, og tilbuddet 
om faglig assistance er bestemt 
af elevønsker.

MØDEPLIGT
Du skal møde til al undervisning 
og aflevere alt skriftligt arbejde. 
Lærerne fører fravær for hvert 
modul. Skriftligt arbejde skal 
afleveres til tiden. Læs mere om 
forsømmelser på hjemmesiden 
under Studie- og ordensregler

Skolen har ikke mulighed for at 
give elever fri.

MYNDIGHEDSALDER
Når en elev er fyldt 18 år, er 
hans/hendes personlige under- 
skrift gyldig og forpligtende  
over for skolen. Eventuelle skrift- 
lige advarsler til en elev, der er 
over 18 år, gives udelukkende  
til eleven.
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FREDAGSCAFE 
Fire fredage om året afholdes 
der musikcafe, hvor man 
hygger sig med musik, spil og 
en god snak.

Der kan derfor ikke 
planlæggese arbejde eller 
fritidsaktiviteter før efter kl. 16.



OPRYDNING
På VG tager vi alle et ansvar.  
Det gælder også oprydning.  
Fjern papir, service og andet  
affald, når du forlader klasselokaler, 
kantine og andre fællesarealer.  
Sæt stolen op efter dig, så ren-
gøringen kan komme til. Efterlad 
lokalet, som du selv gerne ville 
modtage det.

PRØVER OG EKSAMINER
Skriftlige og mundtlige årsprøver 
og eksaminer afholdes i maj-juni. 
I løbet af året afholdes der 
forskellige prøver. Vær opmærk -
som på den særlige eksamens-
vejledning.

PSYKOLOGISK VEJLEDNING 
Psykologen varetager 
vejledningen. Der er tale om 
kortere samtaleforløb.  Du 
henvises til psykologen via 
din gymnasievejleder. 

Skolepsykologen kan typisk 
hjælpe dig med:
• problemer derhjemme eller

på skolen
• en akut opstået krise i dit liv
• følelse af angst og frygt
• ensomhedsfølelse og

kontaktbesvær
• stress og uoplagthed

Selv om du er under 18 år, skal 
dine forældre eller andre ikke 
underrettes om, at du går til 
samtaler, medmindre dit problem 
er livstruende.

ROUTE 66 = MORGENSAMLING
Morgensamling finder sted ca. én 
gang om måneden. Route 66 har 
sit eget Routeband. Ved morgen-
samlingen er der dels information, 
dels optræden og underholdning.
Planlægningen og gennemførelsen 

af morgensamlingerne styres af et 
udvalg, som består af både elever 
og lærere. Du er velkommen til at 
melde dig til udvalget eller til  
Pia Gars/PG, hvis du har nogle 
meddelelser eller vil deltage i 
underholdningen.

RYGNING
Skolen er tobaksfrit område. 
Dette gælder altså også for 
e-cigaretter og snus.
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SKRIVE-LÆSEVEJLEDNING Virum Gymnasium 
har fokus på læsetræning. For mange elever 
opleves det som en stor udfordring at læse 
og forstå den omfattende mængde fagligt 
læsestof, der er forbundet med at tage en 
studentereksamen. Alle elever vil derfor som 
en del af danskundervisningen i 1g blive 
undervist i hensigtsmæssige læse- og 
forståelsesstrategier. Derudover pålægges 
elever med særlig lav læsehastighed et 
ekstra læsetræningskursus i løbet af 1g. 
Elevernes læsehastighed undersøges ved en 
læsescreening, som skolens læsevejledere 
foretager i alle klasser i starten af 1g.
Der afholdes skrivekurser i 1., 2. og 3.g.

STUDENTERHUER
Firmaer som sælger studenterhuer 
må kun komme på VG efter aftale 
med ledelsen. Elever i 3g præsen-
teres for studenterhuer i efter-
sommeren – og ikke før.

STUDIEKORT 
er beviset på, at du går på Virum 
Gymnasium. Kortet giver (sammen 
med en billet) adgang til skolens 
fester. Studierabat gives nogen 
steder.

STUDIETURE
På Virum Gymnasium har eleverne 
flere fagture i løbet af deres 
gymnasietid:

I 1g skal alle eleverne på en 
teambuildingtur med en 
overnatning i uge 45.

I 2g er der en studietur i uge 13 
2023, og en fagtur for 3g i uge 
37 2022

Se Rejsevejledning for Virum 
Gymnasium på VGs hjemmeside.

STUDIEVALG DANMARK 
Studievalg Danmark er navnet på 
den institution, som vejleder dig 
om videregående uddannelser og 
dine uddannelsesmuligheder. 
Vejlederen kan træffes i Vejled-
ningscentret samt i forbindelse 
med arrangementer for hele 
årgange.

Du kan bestille tid til en  
samtale via vores hjemmeside. 

STUDIE- OG ORDENSREGLER
Du skal kende og overholde disse 
regler. Ansvarlighed, gensidig 
respekt, hensyntagen og hjælp-
somhed er nøgleord på VG.
Se skolens hjemmeside.

SU (STATENS UDDANNELSESSTØTTE) 
Du kan få SU fra kvartalet efter, du er 
fyldt 18. Din ansøgning laver du på 
www.su.dk. Her kan du logge på 
døgnet rundt og altid få overblik over 
din SU. For at sikre dine personlige 
oplysninger, skal du logge på med en 
digital signatur eller en pinkode. 
Begge dele kan bestilles via su.dk. 
Har du spørgsmål, kan du henvende 
dig på kontoret eller hos gymnasie-
vejlederne. 
Du kan få SU, så længe du er 
studieaktiv.

SAMTYKKEERKLÆRING
Alle elever skal udfylde en  
samtykkeerklæring, hvor man  
fx angiver, om skolen må vise 
fotografier af en, samt at gym
nasievejlederen må skrive fortro-
lige oplysninger ned som en del af 
vejledningen. Samtykkeerklæringen 
udfyldes i Gymbetaling (via link  
på hjemmesiden) ved skolestart. 
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SUMMERSCHOOL
Du har mulighed for at komme på 
summerschool på Wagner College på 
State Island ved New York. 
Er du interesseret, kan du kontakte 
international koordinator Hilde 
Blinkenberg, hb@edu.virum-gym.dk. 

Der er derudover elever, der i nogle 
år deltager i en Wallacea-
ekspedition til fjerne egne i faget 
biologi.

https://virum-gym.dk/studiet/studieture/
https://www.su.dk/
mailto: hb@edu.virum-gym.dk


UDVEKSLINGSREJSER
Virum Gymnasium har faste 
udvekslingsaftaler med 
gymnasier i både Spanien, 
Tyskland og Frankrig og snart 
også USA. 

Som elev på VG får man 
automatisk tilbud om at deltage i 
skoleudveksling med vores 
samarbejdsskoler i ens 2. 
fremmedsprog. 
Udvekslingsskolerne besøger os i 
4-6 dage, og vi tager ligeledes 
ned og besøger dem i  et 
tilsvarende antal dage. Indkvar-
teringen foregår privat, og 
rejserne indbefatter typisk både 
ekskur-sioner, lidt skolegang og 
forskellige fælles sociale 
aktiviteter.
At bo 4-5 dage hos en fransk, tysk 
eller spansk familie og opleve en 
ganske almindelig hverdag i et 
andet land er en intens og 
berigende oplevelse såvel sprogligt 
som kulturelt, og man bliver på 
mange måder klogere på sig selv 
og sin omverden. Udover at man 
får styrket sit 2. fremmedsprog, 

giver disse udvekslingsaftaler  
også et ekstra pift til ens engelsk-
kundskaber, når vi har genbesøg  
i Danmark.

Det er helt frivilligt, om man 
vil deltage. Der er ca. 20-25  
ledige pladser på disse ture.

UNDERVISNING
Som elev på Virum Gymnasium 
skal du deltage aktivt i undervis-
ningen. Det betyder, at du også her 
forventes at udvise ansvarlighed 
og respekt, så undervisningen kan 
afvikles retmæssigt og i et godt og 
roligt læringsmiljø. Det indebærer, 
at du har mødepligt, er velforbe-
redt og engageret på alle parame-
tre. Se meget mere på hjemmesi-
den under Studie- og ordensregler.

TALENT- OG INTERESSETILBUD
På VG har vi et stort, spændende 
og varieret tilbud til talenterne og 
de elever, der bare brænder for et 
fag og er nysgerrige på mere 
viden inden for ét eller flere felter.
Kom og mød andre elever – også 
fra andre klasser, hold og årgange 
– der interesserer sig for det
samme som dig og få ny inspira-
tion, ekstra udfordringer og tid til 
faglig fordybelse. Nogle af aktivite-
terne foregår på VG, andre ude  
af huset. I vil møde spændende  
og aktuelle forskere, erhvervsfolk 
og politikere. I vil kunne deltage  
i masterclasses, studiekredse, 
workshops, hands-on forsøg, 
oplæg og debatter, udfordrende 
faglige konkurrencer og 
udveksling. 

Der er aktiviteter inden for alle 
sciencefag, matematik, sprog, 
dansk, filosofi, samfundsfag, 
erhvervsøkonomi, innovation, 
musisk-kreative fag og idræt.
Nogle af aktiviteterne kan man 
bare melde sig til, andre skal  
man indstilles til.

Nogle tilbud er for 1g’ere – andre 
først for 2g- eller 3g-elever. Se 
pjecen ”Tid til talent” og den 
særlige ”VG’s sciencetalent”-pjece 
og tal med jeres faglærere eller 
den overordnede koordinator af 
talent- og interesseprogrammet 
vicerektor Birgit Riedel Langvad/
BR. Pjecerne ligger på VG’s 
hjemmeside. Orientér jer her  
og kom endelig og spørg!

TEAM DANMARK
TD-koordinator Thomas Madsen/
TM træffes på sit kontor og er 
skolens særlige vejleder om TD-
spørgsmål. Virum Gymnasium har 
specielle forløb for 
eliteidrætsudøvere, der fordeler  
det treårige forløb over fire år. 
Eleverne til et sådant forløb skal 
godkendes af Team Danmark. 
Ansøgningsfristen er sidst i 
januar. Det er en god idé at tage 
en snak med Thomas Madsen før 
ansøgning. Du kan evt. maile og 
aftale tid på tm@edu.virum-
gym.dk.
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VGcc
Carpe Cognitionem – grib viden! 
Foredragsrække med eksterne 
oplægsholdere – hovedsageligt  
i tidsrummet 15.10-16.00 og kl. 
18.00-20.00 i samarbejde med 
UNF, Ungdommens 
Naturvidenskabelige Forening

VEJLEDNINGSCENTER
I vejledningscentret kan du tale 
med gymnasievejledere, psykolog, 
skrive-/læsevejledere og 
matematikvejledere . 
Se mere på hjemmesiden.

VG SPIL
Et par gange om året afholder VG 
events med spil (både elektroni-
ske og brætspil), leg, musik, film 
og hygge mv. Arrangementet er 
alkolholfrit, men der er da plads 
til kaffe, te, slik og kage. 

VIRUM GYMNASIUMS VENNER 
VGV er en støtteforening for 
nuværende og gamle elever. 
Foreningen blev stiftet i 1995 
og har bl.a. til formål at støtte 
nuværende elever økonomisk i 
forbindelse med fx studieture. 
Foreningen uddeler to legater 
til tidligere elever ved transloka-
tionen. 4 gange om året 
udsendes VGVNyt elektronisk til 
medlemmerne. Et medlemskab 
koster  150 kr. årligt eller 400 kr. 
for et livsvarigt medlemsskab. 
Brug MobilePay 97480, og skriv 
e-mail og elevens navn og 
klasse. Eleverne har deres eget 
VGV-udvalg på skolen.

Kontakt: vgv@edu.virum-gym.dk 
eller Pia Gars, pg@edu.virum-gym.dk 
formand for VGV.

WORDUP
Wordup er elevernes eget blad, 
som udkommer to til tre gange 
pr. semester. Redaktionen præ-
senterer sig på den første  
morgensamling Route 66.
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Alle nye 1g-elever har en team-
buildingtur med en overnatning i uge 
45, hvor deres studieretningsklasse 
begynder. Her vil 1g eleverne blive 
udfordret med spændende 
teambuildingsopgaver, de skal løse i 
fællesskab. 

Lærere, gymnasievejleder og 
ledelse vil deltage.
Nærmere information følger.

1g
Intro og 
overnatning

2928  | VIRUM GYMNASIUM | ELEVHÅNDBOG 2022-2023



Virum 
Gymnasium

Kontakt

Fuglsangvej 66, 2830 Virum 
Telefon: 45 83 21 41 
Hjemmeside: www.virum-gym.dk 
Mail: vg@edu.virum-gym.dk

Kontortid
Mandag-torsdag kl. 7.45-16.00 
Fredag kl. 7.45-15.00

Rektor kan træffes på skolen så 
godt som alle skoledage; men da 
hun kan være optaget, er det klogt 
at træffe aftale evt. ved telefonisk 
henvendelse til skolens kontor.
Se evt. kalenderen i Lectio.

Bogdepot/bogekspedition
Kontakt Anna Zickert på kontoret 
Telefon: 45 95 40 22

Mette Kynemund, 
Rektor
45 95 40 24

Andreas Holmsted Olesen, 
Vicerektor
45 95 40 30

Birgit Riedel Langvad, 
Vicerektor
45 95 40 29

Pia Gars Jensen, 
Uddannelsesleder 
45 95 40 26

Hanne Christensen, 
Uddannelsesleder 
45 95 40 42

Thomas Madsen, 
Uddannelsesleder, eksamensansvarlig
og TD-vejleder 
45 95 40 26

Anders Løchte Nielsen, 
Bygnings-, teknik- og  
arrangementskoordinator  
45 95 40 41

Hilde Blinkenberg,  
International koordinator

Anna Zickert,  
Bibliotekar, studiecenter, bogdepot 
45 95 40 36

Anne Carlsson,  
Gymnasiesekretær, eksamen 
45 95 21 41 

Bitten Rudbeck, 
Gymnasiesekretær, elevadm. 45 
95 40 21

Mette Johannesson, 
Gymnasiesekretær, økonomi 
45 95 40 23

Dorte H. Johansen, 
Controller 
45 95 40 25 

Gymnasievejledere 
Anders Hostrup 
Inger Belling Olsen 
Morten Rasmussen  
Søren Kauffeldt Larsen
Thomas Seifert 
Trine Juul
Vibeke Nina Sterup 

Læse- og skrivevejledere 
Anne Mette F. Jørgensen
Trine Juul 
45 95 40 39

Matematikvejledere
Signe Kvist Mengel
Jens Ola Malmquist

Katrine Gravesen, 
Skolepsykolog
kag@edu.virum-gym.dk

Niels Frederiksen, 
IT-vejleder
45 95 40 33

Carsten Andreasen,
IT-vejleder
45 95 40 32

Miquel Frydshou, 
IT-support
45 95 40 28

Michael Nymand-Andersen, 
Pedel 

Redaktion 
Mette Kynemund, 
Pia Gars Jensen og 
Carsten Andreasen

Korrektur 
Birgit Riedel Langvad

Forsiden
1g elever i grundforløbet 
med Thomas Seifert

Foto  
Ehrhorn Hummerston 
og fotografer fra VG.

Design og produktion 
Ehrhorn Hummerston 
www.eh.dk
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Lars Maagaard 
Pedel 

Christian Bovet, 
Pedel 
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