
Pressemeddelelse – udsendt fredag 16. november 2018 

Viborg igen i front med nyt uddannelsestilbud  

Viborg Gymnasium & HF i endnu et samarbejde på tværs af brancher og uddannelser 

Viborgs borgmester, Ulrik Wilbek, var blandt de første til at 

lykønske Viborg Gymnasium & HF, da de i dag med stor glæde 

modtog en meddelelse om, at undervisningsminister Merete 

Riisager har godkendt, Viborg Gymnasium & HF, som det 

eneste gymnasium i Jylland, må udbyde en lokal studieretning 

med fagene Mediefag A, Engelsk A og Informatik B. 

Borgmesteren glæder sig over, at Viborg dermed konsoliderer 

sin position som en attraktiv udviklings- og uddannelsesby med 

særligt fokus på animation, medier og AVR. 

Det nye uddannelsestilbud henvender sig til unge, der 

interesserer sig for film, medier og digitale værktøjer. Det inviterer til et samarbejde med andre lokale 

aktører som VIA University College, EON Reality og TVMidtvest, som alle støtter op om den nye 

studieretning, og som på hver deres måde kommer til at bidrage til uddannelsen og dens indhold.  

Rektor på Viborg Gymnasium & HF, Mads Fjendsbo, glæder sig over ministerens godkendelse:  

”Det er med til endnu engang at sætte Viborg på Danmarkskortet som byen, der tiltrækker mange 

kompetente unge, der gerne vil dygtiggøre sig inden for det digitale, visuelle område. På Viborg Gymnasium 

& HF har vi fokus på at gøre vores elever så fagligt dygtige som muligt og indgår gerne i nye og 

utraditionelle samarbejder, som gavner vores elever, gør dem mere nysgerrige og løfter dem fagligt og 

personligt. Derfor glæder vi os rigtig meget til at starte dette nye samarbejde med lokale 

uddannelsesinstitutioner og medievirksomheder om vores nye studieretning,” udtaler Mads Fjendsbo 

I Viborg Kommune har det i flere år været en målsætning at gøre byen og kommunen til et fyrtårn inden for 

såvel animation som inden for nye, digitale undervisningsværktøjer – sidstnævnte i samarbejde med EON 

Reality, som for nylig har etableret en afdeling i Viborg.  Hos EON Reality glæder direktør, Michael Lundorff-

Hansen, sig til være med til at styrke den nye medie- og informatikstudieretning på Viborg Gymnasium & 

HF. ”Den nye studieretning tilføjer uden tvivl nye perspektiver i etableringen af en sammenhængende AVR-

uddannelseskæde og et digitalt økosystem i Viborg Kommune”, som Michael Lundorff-Hansen formulerer 

det.  

En anden stor uddannelsesinstitution i Viborg, VIA University College, er også en vigtig samarbejdspartner 

ift. det nye uddannelsestilbud. VIA bliver en vigtig medspiller ift. gymnasiefaget informatik, hvor 

gymnasieeleverne vil få inspiration i et samarbejde med VIA’s ingeniøruddannelse, Information and 

Technology Engineering.  Derudover har VIA’s The Animation Workshop har mange års erfaring med 

filmskabelse og -uddannelse. 

Morten Thoning, centerchef på The Animation Workshop, VIA University College i Viborg, jubler over, at 

Viborg Gymnasium & HF nu skal udbyde den nye studieretning med Mediefag A. If. Morten Thorning ligger 

studieretningen helt i tråd med Viborg Kommunes animationsstrategi, og den vil styrke det i forvejen 

stærke animationsmiljø i byen og Viborg som Danmarks talentudviklingsby nummer 1 inden for de digitale, 

visuelle medier. 

Endelig indgår TVMidtVest også i samarbejdet om den nye studieretning ved at give gymnasieleverne 

mulighed for kortere praktikophold og indsigt i en medievirksomheds hverdag.  

”Det er en meget glædelig nyhed for Viborg Gymnasium & HF”, udtaler rektor på VIA University College og 

bestyrelsesformand på Viborg Gymnasium & HF, Harald Mikkelsen. 


