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INTRO AF REKTOR 
MADS BENDIX FJENDSBO
Af: Rektor Mads Bendix Fjendsbo

I skrivende stund er der 55 skoledage tilbage inden dette 
års studenter tager hul på deres eksamensperiode. Derfor er 
de indledende aktiviteter frem mod sommerens eksamener 
påbegyndt, det selvom vi kun er få måneder inde i 2016.

Sidst i 2015 modtog vi resultatet af den lovpligtige  
elevtrivselsundersøgelse, der blev gennemført på  
skolen i efteråret med besvarelse af 95% af eleverne.  
Resultaterne viser, at eleverne er meget tilfredse med 
undervisningen og glade for deres lærere og lærernes 
kvalifikationer. Det glæder os meget, fordi vi ved,  
at relationen mellem elever og undervisere er noget  
af det mest betydningsfulde for et godt læringsmiljø. 

I skolens nyligt vedtagne strategiplan er det ligefrem et 
erklæret mål: At VGHF vil være et stærkt, forpligtende og 
udfordrende læringsfællesskab, der er fagligt funderet, 
personligt udviklende og som forbereder eleverne til 
videre uddannelse.

Hvis man som elev eller forældre ønsker at læse elev-
trivselsundersøgelsens resultater og om vores opfølgen-
de arbejde, så kan man læse handleplanen på skolens 
hjemmeside under fanebladet Officielt - trivsel.

Dette nyhedsmagasin handler hovedsageligt om elev- 
ernes oplevelser på studieture og sprogskoleophold, 
som Viborg Gymnasium & HF prioriterer højt.  
Sådanne rejser indeholder et uvurderligt bidrag til den 
daglige undervisning og den personlige udvikling, fordi 
markant anderledes livsbetingelser og kulturer opleves 
på nærmeste hold. 

I begyndelsen af året sendte vi to klasser på langfart.  
En 3g-klasse til Ghana og en 2g-klasse til Indien.  
Begge klasser fik uforglemmelige oplevelser via skole-
besøg og frivilligt arbejde, og ikke mindst har eleverne 
taget en mere nuanceret omverdensforståelse med sig 
hjem. I uge 10 drager hovedparten af 2g-klasserne på 
studieture for at få nye perspektiver på tilværelsen og på 
nogle af deres fag, og i maj måned tager 1g-klasserne 
på sprogskole for at komme tættere på sproget.     

I dette nyhedsmagasin kan I læse meget mere om, 
hvordan vi på VGHF på mange niveauer og med mange 
forskellige aktiviteter forsøger at skabe et internationalt 
fokuseret uddannelsessted for vores elever. Vi tror på, 
at dette giver vores elever det bedste afsæt for deres 
videre uddannelse og færd i livet.

Det var interessen og fascinationen for naturvidenskab 
og USA, der gjorde, at både Matias og Nanna valgte 
studieretningen ScienceBoston for et år siden.  
I slutningen af september måned bliver Matias, Nanna 
og resten af deres klasse sendt to måneder til storbyen 
Boston i staten Massachusetts for at følge undervisning 
på et vaskeægte amerikansk college. 
Byen er kendt for nogle af verdens bedste universiteter 
bl.a. Harvard og Massachusetts Institute of Technology, 
bedre kendt som MIT. 

Interesse for USA
Rejseaktiviteter og verdenen uden for Viborg fylder 
meget på Viborg Gymnasium & HF. „Jeg tror, at vi lærer 
mere af at komme ud, og det er fedt, at vi kan kombi-
nere det naturvidenskabelige med vores interesse for 
USA. Det bliver vildt at besøge en supermagt, som på 
mange måder er så overdrevet i deres kultur og hold-
ninger, men det bliver også udfordrende at være væk 
hjemmefra i så lang tid“ fortæller Matias.

Engelsk i skolen og derhjemme
ScienceBoston-klassen skal i to måneder gå på Bunker 
Hill Community College, en skole med 15.000 elever,  
heraf en stor del af eleverne fra andre lande, mens de 
bliver indlogerede privat hos amerikanske familier. De 
skal følge undervisningen i matematik, fysik, kemi, biolo-
gi, engelsk og amerikansk historie og kan frit melde sig 
til skolens mange aktiviteter bl.a. rugby og amerikansk 
fodbold. „Skolen er kæmpe stor, så jeg håber lidt, at de 
udstyrer os med et kort, når vi kommer derover“, griner 
Nanna.

ScienceBoston-klassen er allerede i gang med at for-
berede sig til rejsen. De er ved at lære de naturfaglige 
betegnelser på engelsk, så de kan følge med i under-
visningen. „Det bliver udfordrende at skulle have fag på 
engelsk på et så højt niveau. Samtidig skal jeg også tale 
engelsk, når jeg kommer hjem til værtsfamilien, men det 
tvinger mig til at tale engelsk, og det vil jeg meget gerne 
blive bedre til“, siger Nanna.

International vinkel
Både Matias og Nanna har fremtidsdrømme i det natur-
videnskabelige. Matias drømmer om at læse kemi og 
Nanna vil gerne være læge – og globaliseringen i  
samfundet har været afgørende for valget af en natur-
faglig studentereksamen med et internationalt tvist.

„Det bliver nemmere og nemmere at komme i kontakt 
med omverdenen på grund af internettet, og omver- 
denen har en stor indflydelse på Danmark og omvendt,  
så jeg tror, at det er vigtigt, at vi får en international  
vinkel på vores uddannelse. Vores tur til Boston er i 
hvert fald med til at udvikle os i den retning“,  
slutter Matias.

TUREN GÅR TIL BOSTON
Matias Gaarde og Nanna Bengtsson fra STX-studieretningen ScienceBoston glæder sig til at bo og 
studere i Boston i to måneder, når 2.g begynder efter sommerferien, men det bliver også udfordrende 
at være væk fra familien i så lang tid.

 Jeg tror, at vi lærer mere 
af at komme ud, og det er 
fedt, at vi kan kombinere det 
naturvidenskabelige med  
vores interesse for USA     

MATIAS GAARDE,  
STX, SCIENCEBOSTON
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EN HELT ANDEN 
VERDEN

Rejsen til Ghana
Siv går i 3.g og er lige hjemvendt fra Ghana. Global- 
Culture-klassen er normalt afsted i 2.g, men Ebola- 
udbruddet i dele af Afrika sidste år gjorde, at eleverne 
var nødt til at blive hjemme – til deres store ærgrelse.  
I år kom de så endelig af sted. 

Med start i hovedstaden Accra i det sydlige Ghana 
rejste klassen fra syd til nord med stop i en kakao- 
plantage og i Mole Nationalpark. I Tamale, den største 
by i den nordligste region, skulle klassen mødes med 
ghanesiske elever fra en skole, de forinden havde  
været i kontakt med. Men særligt én oplevelse har  
gjort indtryk på Siv.

Overnatning i ghanesisk landsby
„Vi skulle overnatte hos den her familie på små 20 perso-
ner i en lille landsby. Vi blev bare sat af bussen - og så 
stod vi der – det var lidt skræmmende, men de lokale 
var så imødekommende – det var en kæmpe oplevelse“, 
fortæller Siv. De danske elever skulle dog først et smut 
forbi høvdingen, hvor de skulle medbringe en særlig nød 
som gave, så de kunne blive accepteret i landsbyen.

Rejsen har sat tingene i perspektiv for Siv. „Familien og 
kollektivet er i centrum i Ghana, og alle er så imødekom-
mende og glade for dét, de har, hvor vi er meget mere 
lukkede og fokuserede på os selv i Danmark, så jeg var 
faktisk helt trist, da jeg kom hjem“, fortæller hun.

Rejsen til Indien
Lasse går i 2.g. og er lige kommet hjem fra Indien. Han 
beskriver rejsen til Indien som stort incitament til at sætte 
sig ind i baggrundsviden om samfundet, kultur, menne-
sker, religion, sprog og historie, hvorfor også mange fag 
inden turen var koncentreret om Indien.

Et indisk skolebesøg
Rejsen startede i Mumbai og fortsatte nordpå til ferieby-
en Udaipur, gik et smut forbi Taj Mahal, de besøgte to 
forskellige indiske skoler og sluttede i Dehli – en by med 
mennesker som sild i en tønde, som Lasse beskriver det.

„Det var en sjov oplevelse at besøge skolerne. 
I Indien er du heldig, hvis du kommer i skole, og det er 
oftest kun dem af højeste kaster, der får mulighed for at 
tage en uddannelse. Vi skulle i grupper holde oplæg om 
vores lande, og de ville ikke tie stille, det sjove var så, at 
da rektoren skulle holde en tale, var der helt ro“ fortæller 
Lasse og forklarer, at eleverne havde stor respekt for 
autoriteter, men åbenbart ikke for elever på samme alder.

Lyset i øjnene er ikke til at tage fejl af, da interviewet om studierejserne til Indien og Ghana begynder. 
De to GlobalCulture-elever Lasse Smedegaard Mark og Siv Markmann Jørgensen er for nyligt kommet 
hjem efter rejser, der bød på masser af kulturforskelle og oplevelser for livet.

Fremtidens planer

Lasse har ikke planer om at rejse til Indien igen, 
da det for ham var et udfordrende land at rejse i, 
mens Siv meget gerne vil besøge Ghana igen og 
i særdeleshed familien og landsbyen,  
hvor hun overnattede.

 Familien og kollektivet er 
i centrum i Ghana og alle er 
så imødekommende og glade 
for dét, de har     
SIV MARKMANN JØRGENSEN,  
STX, GLOBALCULTURE 

 Indien er spejlvendt af 
Danmark, der er varmt, støv, 
bilhorn, mange mennesker, 
skrald, så jeg blev fuldstæn-
dig ør i hovedet af alle de 
indtryk, men det var spæn-
dende at se kastesystemet  
i fuld flor på trods af, at 
mange indere siger, at det 
ikke er så udtalt mere     
LASSE SMEDEGAARD MARK,  
STX, GLOBALCULTURE 
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FREMTIDEN BLIVER 
SIKRET I UDLANDET
Louise Bonde blev student i 2011 på Viborg Gymnasium & HF og er nu taget til Skotland for at  
fremtidssikre sin videregående uddannelse. Vi har talt med Louise om studierne på Robert Gordon 
University i Aberdeen.

Hvad læser du?
Jeg læser jura på Aarhus Universitet på 8. semester, 
hvor jeg er på ét semesters udveksling på Robert  
Gordon University. Jeg tager fag i international  
markedsret, selskabsret og olie- og gas-ret. På vores 
kandidatuddannelse skal vi have ét internationalt fag  
– i stedet får jeg bare tre internationale fag.

Hvorfor har du valgt udlandet?
Lovene i Danmark bliver mere og mere internationale på 
det område, jeg gerne vil arbejde med, så jeg ser det 
som en god mulighed for at få en international vinkel på 
mine studier. Og så tror jeg også, at udveksling giver 
mig en selvstændighed, som jeg ikke ville få derhjemme.

Hvad er forskellen mellem et dansk  
og et skotsk universitet?
Det virker, som om at vi får meget mere hjælp herovre  
i Skotland. Vi har hjælp til rengøring på vores kollegie-
værelser, der er et ’studieskills-center’ og mange andre 
muligheder for at få hjælp, så vi danskere virker  
umiddelbart mere selvstændige, end de skotske  
studerende er.

Hvad skal du efter Robert Gordon University?
Jeg tror, at jeg vil rejse lidt rundt i Skotland, Irland og 
England, inden jeg tager hjem. Og så skal jeg færdig-
gøre min kandidatuddannelse og forhåbentligt have et 
job. Jeg kunne godt tænke mig et job i en større dansk 
virksomhed og måske også blive udstationeret i ud- 
landet i nogle år.

Hvad kan du anbefale andre,  
der overvejer udveksling?
Tag af sted! Viborg Gymnasium & HF var rigtig gode til at 
hjælpe mig med mit valg af videregående uddannelse, 
da jeg var meget i tvivl om, hvad jeg skulle vælge, og så 
var de rigtig gode til at give mig smag for alt det uden for 
gymnasiet med rejser og eksterne undervisere.

TÆTTERE PÅ SPROGET

Rikke Elkjær Hansen siger ’Hola’
I en uge skulle de danske elever med spansk som 2. 
fremmedsprog gå i skole på Debla Sprogskole i Malaga 
på Spaniens Costa del Sol. Det var dog ikke sol,  
elevene var kommet for at tage, men i stedet spansk- 
undervisning. De fik samtidig også mulighed for at 
opleve spansk kultur, natur og mad, som den spanske 
værtsmor Francesca stod for.

De omkring 60 elever, der skulle lære spansk, havde 
forinden sprogskolen taget en test, der viste deres 
niveau i det spanske sprog, og undervisningen var 
så tilrettelagt efter dette. Ud over undervisningen var 
eleverne på tur til Mijas, en by kendt for sine mange 
hvide huse, fik rundvisning på en tyrefægterarena og 
som afskedsfest sagde Malaga farvel med flamencoens 
forbudte dansetrin.

„Det er begrænset, hvor meget spansk jeg har nået 
at lære på en uge, men i hvert fald gav det mig op til 
rejsen og efter rejsen ekstra gejst til at lære sproget  
og bare springe ud i det“, fortæller Rikke.

Peter Østergaard Kammersgaard siger ’Ni Hao’
Det var en kæmpe stor oplevelse for Peter at komme 
på sprogskole i Kina i maj 2015. Et land, hvor alt er i 
superstørrelse – lige fra det lokale marked, den kinesiske 
mur og mindre byer med flere millioner indbyggere, der 
sammenlignet med Beijing og Shanghai er landsbyer. 

For Peter var valget af kinesisk ikke svært: „Kinesisk  
er det mest talte sprog i verden, så for mig giver det 
mening at vælge det lidt utraditionelle sprog som mit  
2. fremmedsprog.“ 

Peter og de andre elever i kinesisk har da også snakket 
med deres kinesisklærer om, hvor langt de egentligt når 
med sproget. Eleverne kommer til at kunne begå sig på 
kinesisk, kunne konstruere sætninger og ikke mindst få 
vakt interessen for et land, som fylder mere og mere i 
Danmarks kontakt med omverdenen. 

For Peter var det særligt mødet med kinesiske elever 
på samme alder som ham selv og deres familier, der 
var både spændende og ’ret underligt’, som han selv 
beskriver det. „Vi skulle med hjem og sove hos de her 
familier, og der var stor respekt og gæstfrihed. Det var 
ret vildt og underligt, at moren og faren rykkede ud af 
deres eget soveværelse, for at jeg kunne sove aller-
bedst. Der var bare ingen slinger i valsen i besøget  
– alt var timet og tilrettelagt.“ fortæller Peter.

Alle 1.g’ere på Viborg Gymnasium & HF bliver tilbudt en uge på sprogskole i det land, hvis 2. frem-
medsprog de har valgt. Eleverne kan vælge mellem kinesisk, tysk, spansk, fransk og italiensk som 2. 
fremmedsprog. Vi har talt med to elever, der sidste år rejste til henholdsvis Spanien og Kina.  
Et nyt hold sprogskoleelever bliver sendt af sted til maj.

 Viborg Gymnasium & HF 
var rigtig gode til at give 
mig smag for alt det uden 
for gymnasiet med rejser og 
eksterne undervisere     
LOUISE BONDE 

 Vi boede ved den her 
dame, Francesca, som var 
helt vildt sød – hun boede 
alene i et stort hus og ville 
rigtig gerne lave spansk  
mad til os, så vi fik tortillas,  
paella og andre spanske  
specialiteter   

RIKKE ELKJÆR HANSEN,  
STX, MATPOLIT
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DEN NERVEPIRRENDE
EKSAMENSTID ER OVER OS
Nu gælder det. Fra den 23. maj er eksamensræset over os med sine søvnløse nætter, gennemtyggede kuglepenne, koffein i 
overdoser – og forløsningen, når læreren pludselig kommer ud på gangen og byder eleven ind til karakterafgivelse.
Spændingen er næsten uudholdelig! 

Sidste skoledag for 3.g, 2.HF og 3.k.
Skolens eksamensplan offentliggøres            20. maj

Første mulige eksamensdag            23. maj

Sidste skoledag for 1.g, 2.g, 1.HF, 2.k, 1.l og 1.m        3. juni

Sidste mulige eksamensdag. 
Studenterfest på skolen            22. juni

Dimission kl. 10.00                                      24. juni 

Første skoledag efter sommerferien     10. august

 Vigtige datoer 

 STX (3-årig gymnasieuddannelse)   HF (2-årig højere forberedelseseksamen)  

En studentereksamen består af en afsluttende årskarakter i 
alle fag samt otte eksamener og et studieretningsprojekt. 

• Alle elever skal til eksamen i faget almen studieforbere-
delse (AT)

• De syv øvrige eksamener udtrækkes blandt mulige 
skriftlige og mundtlige eksamener over alle tre år

• Der er en ekstra eksamen for hvert ekstra A-niveaufag, 
man tager. Fem A-niveaufag giver ni eksamener og et 
studieretningsprojekt

• Alle elever skal have mindst tre skriftlige og tre mundt-
       lige eksamener
• For A-niveaufag, hvor der er mulighed for både mundtlig 

og skriftlig eksamen (dvs. alle fag undtagen historie), 
udtrækkes altid mindst ét af dem

• Elever i 1.g og 2.g skal - ud over den/de mundtlige eksa-
mener - også til årsprøve i et eller flere fag

Eleverne skal til eksamen i alle fag (undtagen idræt C), og 
der er både mundtlige og skriftlige eksamener hvert skoleår. 
På HF er der ingen årskarakterer, men eleverne har løbende 
samtaler med lærerne om det faglige niveau. En HF-eksamen 
er sammensat af:

• Obligatoriske fag (dansk A, engelsk B, matematik C, 
idræt C, praktisk/musisk fag C)

• En naturvidenskabelig faggruppe med fagene biologi C, 
geografi C og kemi C

• En kultur- og samfundsfaglig faggruppe med fagene 
historie B, samfundsfag C og religion C

• 2-4 valgfag
• En større skriftlig opgave 
• Et eksamensprojekt


